2° CCsiviF - Sexta Câmara
CONFERE COM O ORIGINAL

•

BI-38111a. 2.1aFilat
WroldCl
talho
Maria ele Fátima F 751683

CCO2/036
Fls. 322

Mate siape

; MINISTÉRIO DA FAZENDA
isiÁrt,-;2-firt
'ohnt -a SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
>
'-grs'ir;SEXTA CÂMARA

Processo n°

13603.002260/2007-57

Recurso n°

145.898 Voluntário

Matéria

AUTO DE INFRAÇÃO

Acórdão n°

206-01.089

Sessão de

04 de julho de 2008
Recorrente ESAB S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Recorrida

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Data do fato gerador: 29/11/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO INFRAÇÃO - MULTA.
A apresentação de GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente a multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada, observando-se o
limite estabelecido no § 4° do inciso IV do art. 32 da Lei n°
8.212/1991.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Data do fato gerador 29/11/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC1ÁRIAS. DECADÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. O prazo decadencial para a
constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos,
contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos
termos do artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, ou do
173 do mesmo Diploma Legal, no caso de dolo, fraude e/ou
conluio comprovados, tendo em vista a declaração da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE's 556664,
559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula
Vinculante n° 08, disciplinando a matéria
Recurso Voluntário Provido em Parte.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, I) por maioria de votos em declarar a decadência da multa
correspondente às contribuições referentes aos fatos geradores ocorridos até a competência
11/2001. Vencido(a)s o(a)s Conselheiro(a)s Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Osmar
Pereira Costa e Ana Maria Bandeira, que votaram por declarar a decadência da multa
correspondente aos fatos geradores ocorridos até a competência 11/2000. II) No mérito, por
unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o(a) Conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Rogério de Lellis Pinto, Osmar Pereira Costa (Suplente convocado),
Cleusa Vieira de Souza, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Marcelo Freitas de Souza
Costa (Suplente convocado).
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Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado com fundamento na inobservância da
obrigação tributária acessória prevista na Lei n° 8.212/1991, no art. 32, inciso IV e § 5°,
acrescentados pela Lei n°9.528/1997 c/c o art. 225, inciso IV e § 4° do Decreto n°3.048/1999,
que consiste em a empresa apresentar a GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fl. 08) a empresa deixou de informar em
GFIP a remuneração paga aos segurados empregados a titulo de Abono Saída de Férias, Abono
Único e Especial e Abono Excepcional, bem como a remuneração paga a contribuintes
individuas e a respectiva contribuição dos mesmos, conforme dispõe a Lei n° 10.666/2003.
A autuada apresentou defesa tempestiva (244/249), onde alega que a PLR e o
abono de férias pagos aos funcionários não constituem fatos geradores de contribuições,
conforme demonstrado as defesas das NFLD's 37.028.200-0 e 37.028.196-9, assim, não
haveria que se falar em suposta infração pela não declaração de tais parcelas na GFIP.
Solicita a possibilidade de apresentação de novos documentos e a produção de
prova pericial contábil, além da reunião dos processos necessários ao julgamento da lide, quais
sejam, as NFLD's 37.028.195-0 e 37.028.196-9.
Pela Decisão-Notificação n° 11.401.4/0244/2007 (fls. 273/276) a autuação foi
considerada procedente. O julgador de primeira instância esclareceu que não foram objeto de
autuação os fatos geradores decorrentes do pagamento de participação nos lucros e resultados,
uma vez que tais pagamentos ocorreram no exercício de 1996, anterior à implantação da GFIP.
Contra tal decisão, a autuada apresentou recurso tempestivo (fls. 283/308), onde
repete os argumentos apresentados na defesa.
A autuada demonstrou estar amparada por liminar e mandado de segurança que
autorizou o seguimento do recurso sem o depósito recursal necessário.
Não houve apresentação de contra-razões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira ANA MARIA BANDEIRA, Relatora
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
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Ao contrário do que alega a recorrente, os valores pagos a título de participação
nos lucros não são objeto da presente autuação. Tais contribuições foram lançadas na NFLD n°
37.028.196-9 e referem-se ao pagamento de PLR ocorrida no exercício de 1996, período
anterior à implantação da GFIP, razão pela qual o resultado do julgamento do recurso relativo
àquela notificação não influencia no presente julgamento.

In casu, ensejaram a lavratura do presente auto de infração, os valores pagos a
título de abonos, os quais a auditoria fiscal entendeu que integrariam o salário de contribuição
e, por conseqüência, deveriam ter sido informados em GF1P.
As contribuições decorrentes dos abonos pagos foram objeto de lançamento por
meio da NFLD 37.028.200-0, a qual foi julgada procedente, quando esta mesma 6 a Câmara do
2° CC negou provimento ao recurso n° 148360, apresentado pela notificada com a seguinte
ementa:

"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2005
Ementa: SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO. INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Nos termos do artigo 28, inciso
I, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 457, § 1°, da CU; integra o salário de
contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos segurados empregados, objetivando
retribuir o trabalho, inclusive àqueles recebidos a titulo de prêmio, na
forma de gratificação ajustada, independente da denominação dada
pelo contribuinte.
ABONOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA. Após o advento do Decreto 3.265/99, somente as
importâncias pagas aos empregados a título de abonos desvinculados
expressamente por lei do salário, não compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, conforme preceitua o art. 214, § 9°,
alínea 7", do RPS.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. O prazo decadencial para a
constituição dos créditos previdenciários é de 10 (dez) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ser lançado, nos moldes do artigo 45, da Lei n° 8.212/91.
NORMAS DO PROCESSO ADMMISTRATRIVO FISCAL. LIVRE
CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Com fulcro no artigo 29, do Decreto n° 70.235172, a autoridade
julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará
livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária.
Á produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelató ria, com arrimo no § 2°, do artigo 38, da Lei n° 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso
IV, do Decreto n° 70.235/72."
,s‘\

4

Processo n°13603.002260/2007-57
Acórdão n.° 206-01.089

r CC/R4F - Sexta Camara
CONFERE COM O ORIGINAL
/
e
Brasilia,
/CáVire
marta ao FStirna F- relva • e Carvalho
Matr. Stape 751683

CCO2/C06
Fls. 326

Restando procedente o lançamento das contribuições, clara está a ocorrência do
fato gerador omitido na GFIP.
Entretanto, no interregno entre o julgamento da NFLD e do presente Auto de
Infração, foi editada pela Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante n° 08 que considerou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/1991.
A citada súmula foi publicada em 20/06/2008, após o Supremo Tribunal Federal
julgar os Recursos Extraordinários n° 556664, 559882, 559943 e 560626 em que negou
provimento aos mesmos por unanimidade e em decisão plenária declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei n. 8212/91.
Em decisão unânime, o entendimento dos ministros foi no sentido de que o
artigo 146, III, `1:1' da Constituição Federal, afirma que apenas lei complementar pode dispor
sobre prescrição e decadência em matéria tributária.
Vale lembrar que o art. 49 do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda veda o afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob
fundamento de inconstitucionalidade. Porém, em caráter excepcional, autoriza no inciso 1 do §
único, a não aplicação de dispositivo que tenha sido declarado inconstitucional por decisão
plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal, que é o caso. O dispositivo citado encontra-se
transcrito abaixo:
"Art. 49. No julgamento de recurso voluntário ou de oficio, fica vedado
aos Conselhos de Contribuintes afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Parágrafo (mico. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
1 - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
definitiva do Supremo Tribunal Federal; (g. n)"

Apenas o contido no Regimento Interno do Conselho de Contribuintes já
autorizaria, nos julgados ocorridos a partir das decisões da Egrégia Corte, declarar a extinção
dos créditos, cujo lançamento tenha ocorrido após o prazo de cinco anos previsto no art. 173 e
incisos ou do § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional, conforme o caso, os quais
passam a ser aplicados em razão da declaração de inconstitucionalidade dos arts 45 e 46 da Lei
n°8.212/1991.
Não obstante, ainda é necessário observar os efeitos da súmula vinculante,
conforme se depreende do art. 103-A e parágrafos, da Constituição Federal que foram inseridos
pela Emenda Constitucional n°45/2004. in verbis:
"Art 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio 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,
5
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bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei.
§ I° A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia
de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual
entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de
processos sobre questão idêntica.
§ 2 0 Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação,
revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles
que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.
§ 3° Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula
aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao
Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme
o caso (g.n)."

Da leitura do dispositivo constitucional, pode-se concluir que, a vinculação à
súmula alcança a administração pública e, por conseqüência, os julgadores no âmbito do
contencioso administrativo fiscal.
E mais, no termos do artigo 64-B da Lei 9.784/99, com a redação dada pela Lei
as autoridades administrativas devem se adequar ao entendimento do STF, sob pena
de responsabilização pessoal nas esferas Sei, administrativa e penal.
11.417/06,

"Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação
fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á
ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o
julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões
administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização
pessoal nas esferas cível, administrativa e penal"

Diante das considerações efetuadas e da análise do caso concreto, pode-se
concluir que ocorreu a decadência parcial do direito de constituição dos créditos decorrentes
dos fatos geradores omitidos em GFIP.
No caso em testilha, entendo que se aplica o inciso I do art. 173 do CTN, uma
vez que se trata de fatos geradores não reconhecidos pela empresa e para os quais não houve
qualquer antecipação de pagamento.
Considerando que o lançamento foi efetuado em dezembro de 2006, percebe-se
que, já se operara a decadência do direito de constituição dos créditos referentes aos fatos
geradores ocorridos até 11/2000.
Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta.
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Voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, para excluir da multa aplicada os valores das contribuições correspondentes aos
fatos geradores ocorridos até 11/2000.

É como voto.
Sala das Sessões, em 04 de julho de 2008

A9,ARIA
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Voto Vencedor

Conselheiro RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, RelatorDesignado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, somente em relação ao prazo
decadencial, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa da adotada pela nobre
julgadora, como passaremos a demonstrar.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Preliminarmente, vindica a contribuinte seja acolhida a decadência de 05 (cinco)
anos do artigo 150, § 4 0, do Código Tributário Nacional, em detrimento do prazo decenal
insculpido no art. 45, da Lei n° 8.212/91, por considerá-lo inconstitucional, restando maculada
a exigência cujo fato gerador tenha ocorrido fora do prazo encimado, hipótese que se amolda
ao presente caso.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações.
O artigo 45, inciso I, da Lei n° 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10
(dez) anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, senão vejamos:
"A ri. 45 — O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
1 — do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído;

Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, capuz',
determina que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, in verbis:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
-"

Com mais especificidade, o artigo 150, § 4 0, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
"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, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
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§ 4°- 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, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles
deve prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar as espécies de
lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149, do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, é aquele em que o contribuinte toma a iniciativa do procedimento,
ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente. Alfim, o lançamento por
homologação, inscrito no artigo 150, do CTN, em que o contribuinte presta as informações,
calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando sujeito a eventual homologação por
parte das autoridades tributárias.
Dessa forma, sendo as contribuições previdenciárias tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a decadência a ser aplicada seria aquela constante do artigo 150,
§ 4 0, do CTN, conforme se extrai de recentes decisões de nossos Tribunais Superiores, uma das
quais com sua ementa abaixo transcrita:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRM.
IMPRESCRITIBILIDADE. 1NOCORRÊNCM. CONTRIBUIÇÕES
PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PRAZO DECADENCIAL PARA O
LANÇAMENTO. 1NCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 45 DA
LEI 8212, DE 1991. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA
CONSTITUIÇÃO.
[
2. As contribuições sociais, inclusive as destinadas a financiar a
seguridade social (CF, art. 195), têm, no regime da Constituição de
1988, natureza tributária. Por isso mesmo, aplica-se também a elas o
disposto no artigo 146, III, b, da Constituição, segundo o qual cabe à
lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição
e decadência tributárias, compreendida nessa cláusula inclusive a
fixação dos respectivos prazos. Conseqüentemente, padece de
inconstitucionalidade formal o artigo 45 da Lei 8.212, de 1991, que
fixou em dez anos o prazo de decadência para o lançamento das
contribuições sociais devidas à Previdência SociaI" (AgRg no Recurso
Especial n° 616.348 — MG — 1" Turma do STJ, Acórdão publicado em
14/02/2005 - Unânime).

Mais a mais, a Constituição Federal, em seu artigo 146, é por demais enfática,
clara e objetiva ao disciplinar a matéria, estabelecendo que obrigação, lançamento, crédito,
prescrição e decadência tributários são matérias reservadas à Lei Complementar:
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"Art. 146. Cabe à Lei complementar:
[4.
III — estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;"

Nesse diapasão, não faz o menor sentido prevalecer o prazo decadencial inscrito
no artigo 45, da Lei n° 8.212/91, por tratar-se de lei ordinária e a matéria necessitar de lei
complementar para sua regulamentação, sob pena de se ferir flagrantemente a Constituição
Federal.
Em verdade, o instituto da decadência, bem como da prescrição, devem ser
aplicados obedecendo ao prazo qüinqüenal do Código Tributário Nacional, por se tratar de lei
complementar, estando em perfeita consonância com nossa Carta Magna.
Dito isso, aplicando-se o prazo decadencial do artigo 45, da Lei n° 8.212/91,
qual seja, 10 (dez) anos, nos quedamos aos ditames de uma norma hierarquicamente inferior
(lei ordinária) sobre o que define outra superior (lei complementar), o que é absolutamente
repudiado por nosso ordenamento jurídico, sobretudo quando a Constituição Federal estabelece
que referida matéria deve ser disciplinada por lei complementar, in casu, o Código Tributário
Nacional, a qual para aprovação necessita de quorum qualificado, diferente da lei ordinária.
Deve-se frisar, ainda, que o entendimento de que a Lei n° 8.212/91, por ser lei
especial, deve sobrepor ao CTN (norma geral) também não tem o condão de prosperar. A
norma geral serve justamente como base, para nortear, todas as outras normas especiais, não
podendo estas se contraporem ao que delimita àquela, especialmente quando a matéria está
reservada a lei complementar por força da Constituição Federal, tendo em vista a hierarquia
formal, hipótese que se amolda ao presente caso. Se assim não fosse, de que serviriam as
normas gerais, se a qualquer momento pudessem ser revogadas por leis especiais
hierarquicamente inferiores.
Observe-se que o princípio da especialidade poderá ser aplicado quando duas
leis hierarquicamente iguais se contraporem, por exemplo, duas leis ordinárias, ou quando a
matéria não for reservada constitucionalmente a lei complementar, e estiver prevista
concomitantemente nesta última e em lei ordinária, o que não se vislumbra na hipótese
vertente.
A sujeição das contribuições previdenciárias às normas gerais de direito
tributário já foi chancelada em diversas oportunidades por nossos Tribunais Superiores e
corroborada pela doutrina, conforme se extrai do excerto da obra DIREITO DA
SEGURIDADE SOCIAL, de autoria de Leandro Paulsen e Simone Barbisan Fortes, nos
seguintes termos:
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"As Contribuições especiais, dentre as quais as contribuições de
seguridade social, por configurarem tributo, sujeitam-se, ainda, às
normas gerais de direito tributário que estão sob a reserva de lei
complementar (art. 146, 114 da CF).
O STF, em novembro de 2003, mais uma vez reafirmou este
entendimento, conforme se vê da explicação de voto do Min. Carlos
Velloso:
[...] as contribuições estão sujeitas, hoje, à lei complementar de
normas gerais (C.F., art. 143, III). Antes da Constituição de 1988, a
discussão era extensa...Então, o que fez o constituinte de 1988? Acabou
com as discussões, estabelecendo que às contribuições aplica-se a lei
complementar de normas zerais, vale dizer, aplica-se o Código
Tributário nacional, especialmente, no que diz respeito à obrigação.
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários (C.F. art.
146. inciso Hl, b); e quanto aos impostos, a lei complementar definiria
os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes (CF,
art. 146, III, a). (STF RE 396.266-3/SC, nov/2003).

As contribuições sujeitam-se às normas gerais de direito tributários
estabelecidos pelo Livro II do CTN (art. 96 em diante), do que são
exemplo o modo de constituição do crédito tributário, as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os prazos decadencial
e prescricional e as normas atinentes à certificação da situação do
contribuinte perante o Fisco.
[..3" (Direito da Seguridade Social: prestações e custeio da
previdência, assistência e saúde — Simone Barbisan Fortes, Leandro
Paulsen — Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005, págs.
356/358) (grifamos).

Ademais, ao admitirmos o prazo decadencial inscrito na Lei n° 8.212/91,
estamos fazendo letra morta da nossa Constituição Federal e bem assim do Código Tributário
Nacional.
Nesse sentido, foi entendimento da Egrégia Primeira Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça que, ao analisar o Recurso Especial n° 616.348, em 15/08/2007, decidiu por
unanimidade de votos declarar a inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei n° 8.212/91, senão
vejamos:
"CONSTTTUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DO ARTIGO 45 DA
LEI 8.212, DE 1991. OFENSA AO ART. 146, HZ, B, DA
CONSTITUIÇÃO.
I. As contribuições sociais, inclusive as destinadas a financiar a
seguridade social (CF, art. 195), têm, no regime da Constituição de
1988, natureza tributária. Por isso mesmo, aplica-se também a elas o
disposto no art. 146, HL b, da Constituição, segundo o qual cabe à lei
complementar dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e
decadência tributárias, compreendida nessa cláusula inclusive a
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fixação dos respectivos prazos. Conseqüentemente, padece de
inconstitucionalidade formal o artigo 45 da Lei 8.212, de 1991, que
fixou em dez anos o prazo de decadência para o lançamento das
contribuições sociais devidas à Previdência SociaL
2. Argüição de inconstitucionalidade julgada procedente."
Como se observa, a decisão encimada espelha a farta e mansa jurisprudência
judicial a propósito da matéria, impondo seja aplicado o prazo decadencial inscrito no CTN,
igualmente, para as contribuições previdenciárias.
Aliás, esse sempre foi o posicionamento deste Conselheiro que, somente não
admitia o prazo qüinqüenal para as contribuições previdenciárias em virtude do disposto na
Súmula n° 02, do 2° Conselho de Contribuintes, a qual determina ser defeso ao julgador
administrativo afastar a aplicação de legislação vigente a pretexto de inconstitucionalidade.
Entrementes, após melhor estudo a respeito do tema, levando-se em
consideração os recentes julgados da 1" Turma da CSRF, concluímos que o fato de afastar os
ditames do artigo 45, da Lei n°8.212/91, aplicando-se os artigos 150, § 4°, ou 173 (no caso de
fraude comprovada) do crN, não implica dizer que estar-se-ia declarando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal daquela lei ordinária.
Com efeito, se assim o fosse, ao admitir o prazo estipulado no artigo 45, da Lei
n° 8.212/91, em detrimento ao disposto nos artigos 150, § 4°, e 173, do CIN, igualmente,
estaríamos declarando a inconstitucionalidade dessas últimas normas legais.
No entanto, após muitas discussões a propósito da matéria, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE's n°s 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante n° 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco.

"Súmula n°08: São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5°
do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário."
Registre-se, ainda, que na mesma sessão plenária, o STF achou por bem
modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em
suma, que somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição
judicial ou administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por
conseguinte, efeito ex tune para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido
objeto de execução fiscal.
Assim, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de acolher o prazo
decadencial de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 150, § 4 0 , do Código Tributário Nacional,
em observância aos preceitos consignados na Constituição Federal, CTN, jurisprudência
pacífica e doutrina majoritária.
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Na hipótese dos autos, a exigência fiscal resta parcialmente fu minada pela
decadência, em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à competência de 11/2001,
inclusive, os quais encontram-se fora do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, impondo seja
decretada a improcedência parcial do feito.
Por todo o exposto, estando a NFLD sub examine parcialmente em desacordo
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, acolher a preliminar de decadência na forma encimada,
acompanhando o voto da Conselheira relatora em relação às demais questões de mérito, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
Sala das issões, em 04 de julho de 2008
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