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Acórdão nº

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 22/10/2007
DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.212/91.
A empresa está obrigada a exibir os livros e documentos relacionados às
contribuições previdenciárias quando regularmente intimada pela
fiscalização. A não apresentação, ou apresentação de livros e documentos que
não atendam as formalidades legais exigidas, que contenham informação
diversa da realidade ou que omitam informação verdadeira, constitui infração
à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA PARCIAL
Ocorrendo a infração em apenas uma competência não alcançada pela
decadência, está configurada a infração à legislação previdenciária.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para reconhecer a
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decadência em relação a apresentação dos documentos referentes às competências anteriores a
11/2001, inclusive, mantendo o valor do auto lavrado.
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assinado digitalmente
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Helton Carlos Praia de Lima  Presidente.

assinado digitalmente
Oséas Coimbra  Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helton Carlos Praia de
Lima, Eduardo de Oliveira, Carolina Siqueira Monteiro de Andrade, Oséas Coimbra Júnior,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Amílcar Barca Teixeira Júnior.
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A empresa foi autuada por descumprimento da legislação previdenciária, uma
vez que deixou de apresentar a fiscalização, folhas de pagamento e Balancetes Demonstrativos
 movimentações (receita/despesa), devidamente requeridos nos Termos acostados às fls 08 e
10.
A DecisãoNotificação – fls 160 e ss, conclui pela improcedência da
impugnação apresentada, mantendo o Auto lavrado. Inconformada com a decisão, apresenta
recurso voluntário tempestivo, alegando, na parte que interessa, o seguinte:
•

A decadência dos valores lançados. Conforme aduzido no tópico
anterior, a NFLD que ora se combate alcança contribuições
previdenciárias supostamente devidas, relativas às competências de
janeiro de 1999 a julho de 2000. E, conforme também já mencionado,
a NFLD foi lavrada em 18 de outubro de 2007, tendo sido a
Recorrente intimada da imposição fiscal em 22 de outubro de 2007.

•

A ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito.

•

Requer seja reformado o julgado de primeira instância, anulandose o
auto de infração ora combatido em sua integralidade.

É o relatório.
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Conselheiro Oséas Coimbra

A legislação previdenciária, em especial a lei 8212/91 art. 33 c/c arts. 232 e
233 do decreto 3048/99, determina a obrigatoriedade de apresentação todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições sociais, uma vez não apresentados, cabe a lavratura
do respectivo auto de infração.
Transcrevemos o art 33 da lei 8212/91
§ 2º A empresa, o servidor de órgãos públicos da
administração direta e indireta, o segurado da Previdência
Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante,
o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta
Lei.grifamos

Está caracterizada a regular intimação, através dos termos acostados às fls 08
a 10, para apresentação das folhas de pagamento e Balancetes Demonstrativos (01/97 a 05/02).
A infração se caracteriza pela não entrega de quaisquer dos documentos
acima requeridos, basta um documento não entregue para que se justifique a autuação. No
recurso apresentado, a recorrente limitase a alegar a ocorrência da decadência e ilegalidade da
taxa SELIC.
Apesar de expressamente se referir a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, com período de janeiro de 1999 a julho de 2000, documento distinto do que ora
analisamos, o reconhecimento da decadência se traduz em matéria cognoscível de ofício, razão
pela qual abordaremos o tema.

DA DECADÊNCIA
O auto de infração foi entregue ao contribuinte em 22/10/2007 em razão da
não apresentação de documentos referentes aos anos de 1997 a 05/2002.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula
Vinculante nº 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n º 8.212 de 1991.
Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei n º 8.212, há
de se observar as regras previstas no CTN. Tratandose de auto de infração, sem pagamentos a
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homologar, deve ser aplicada, em relação à decadência, a regra trazida pelo artigo 173, I do
CTN, que transcrevemos.
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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;

C
Ó

Por fim, tal matéria foi submetida ao crivo da 1ª. Seção do Superior Tribunal
de Justiça, através de Recurso Especial representativo de controvérsia – RESP 973.733,
conforme art. 543C do normativo processual e, segundo a nova redação do art. 62A do
Regimento interno do CARF, de reprodução obrigatória pelos Conselheiros. Reproduzimos
excerto da ementa:
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(...)
grifamos

Consoante a regra retrocitada, forçoso se faz reconhecer a decadência
referente ao período anterior a 11/2001, inclusive.
Ressalvamos que o auto abrange períodos até 05/2002 – Balancetes
Demonstrativos, o que, per se, já consubstancia elementos suficientes para a autuação fiscal,
pois basta a falta de apresentação de qualquer documento referente a apenas uma competência
não alcançada pela decadência para que fique configurada a infração à legislação
previdenciária. Não há que se falar em alteração do valor da multa, uma vez que esta não varia
em razão do número de documentos não apresentados, tendo valor fixo.
Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar de decadência nos termos
do voto proferido.

DA TAXA SELIC
A cobrança de juros está prevista em lei específica da previdência social, art.
34 da Lei n ° 8.212/1991, abaixo transcrito.
Art.34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de CustódiaSELIC, a que se
refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995,
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incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Artigo restabelecido, com nova redação
dada e parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.528, de
10/12/97)
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Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos
aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.
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Nesse sentido já se posicionou o STJ no Recurso Especial n ° 475904,
publicado no DJ em 12/05/2003, cujo relator foi o Min. José Delgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. VALIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ.
COBRANÇA DE JUROS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. A
averiguação do cumprimento dos requisitos essenciais de
validade da CDA importa o revolvimento de matéria probatória,
situação inadmissível em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 07/STJ. No caso de execução de dívida fiscal, os juros
possuem a função de compensar o Estado pelo tributo não
recebido tempestivamente. Os juros incidentes pela Taxa SELIC
estão previstos em lei. São aplicáveis legalmente, portanto. Não
há confronto com o art. 161, § 1º, do CTN. A aplicação de tal
Taxa já está consagrada por esta Corte, e é devida a partir da
sua instituição, isto é, 1º/01/1996. (REsp 439256/MG). Recurso
especial parcialmente conhecido, e na parte conhecida,
desprovido.

Quanto à inconstitucionalidade apontada pela recorrente, não cabe tal análise
na esfera administrativa. Não é de competência da autoridade julgadora a recusa ao
cumprimento de norma supostamente inconstitucional – ex vi art. 62 do regimento interno do
CARF, aprovado pela portaria GMF no 256, de 22 de junho de 2009.
Toda lei presumese constitucional e, até que seja declarada sua
inconstitucionalidade pelo órgão competente do Poder Judiciário para tal declaração ou exame
da matéria, deve o agente público, como executor da lei, respeitála.
A alegação de inconstitucionalidade formal de lei não pode ser objeto de
conhecimento por parte do administrador público. Enquanto não for declarada inconstitucional
pelo STF, ou examinado seu mérito no controle difuso (efeito entre as partes) ou revogada por
outra lei federal, a referida lei estará em vigor e cabe à Administração Pública acatar suas
disposições.
Pondo fim a essa discussão, o STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE 582461/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, em 18.5.2011, decidiu ser legítima a
incidência da Selic como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso.
Dessa feita, foi correta a aplicação do índice pela fiscalização federal.

CONCLUSÃO
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Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, doulhe parcial
provimento para reconhecer a decadência em relação a apresentação dos documentos referentes
às competências anteriores a 11/2001, inclusive, mantendo o valor do auto lavrado.

assinado digitalmente
Oséas Coimbra  Relator.
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