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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo nº

15504.001280/200916

Recurso nº

000.000 Voluntário

Acórdão nº

240300.499 – 4ª Câmara / 3ª Turma Ordinária

Sessão de

14 de abril de 2011

Matéria

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Recorrente

CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA

Recorrida

FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo,
portanto, ser aplicada a regra qüinqüenal da decadência do Código Tributário
Nacional.
ISENÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA
A isenção, conforme atesta o texto constitucional, só pode ser concedida
mediante lei específica, no caso a vigente Lei n.º 8.212/91.
MULTA  REDUÇÃO  LEI MENOS SEVERA  APLICAÇÃO
RETROATIVA  CTN, ART. 106
Tratandose de crédito não definitivamente julgada, aplicase o disposto no
art. 106 do CTN que permite a redução da multa prevista na lei mais nova,
por ser mais benéfica ao contribuinte, mesmo a fatos anteriores à legislação
aplicada.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros Do Colegiado, Por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso determinando o recalculo da multa de mora, com base na
redação dada pela Lei 11.941/2009 ao artigo 35 da Lei 8.212/91, com a prevalência da mais
benéfica ao contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão
da multa de mora.
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Carlos Alberto Mees Stringari  Presidente e Relator

Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Paulo Maurício
Pinheiro Monteiro, Ivacir Julio de Souza, Marcelo Magalhães Peixoto e Renato Coelho Borelli
(suplente). Ausentes os conselheiros Cid Marconi Gurgel de Souza e Marthius Sávio
Cavalcante Lobato.
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Relatório
Tratase de recurso voluntário apresentado contra Decisão da Delegacia da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, Acórdão 0224.630
 9ª Turma , folhas 269 a 279, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário no valor de R$ 110.262,57.
Segundo a fiscalização, de acordo com o Relatório Fiscal do Auto de
Infração, o Auto de Infração 37.218.3026 referente a contribuições previdenciárias parte
patronal, inclusive SAT.
Registra também o Relatório que a empresa recolheu apenas a contribuições
descontadas dos segurados da qual já excluiu os valores referentes a salário maternidade e
salário família, por entender ser entidade filantrópica e que foi emitido Ato Cancelatório de
Isenção de Contribuições Sociais número 11.401.1/006/2005 para Convenção Batista Mineira.
Com efeitos a partir de 01/01/1998.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/08/2007.
Inconformada com a decisão da DRJ, a recorrente apresentou recurso
voluntário, onde alega, em síntese, que:
•

É beneficiária da imunidade prevista no artigo 195, § 7°, da
Constituição Federal.

•

Já que toda problemática gira em torno da renovação do certificado
CEBAS, basta uma simples análise dos documentos acostados aos
autos para percebermos que a contribuinte sempre manteve em dia
seu certificado.

•

O órgão responsável pela análise dos documentos necessários para
renovação do Certificado demorou excessivamente na entrega do
documento, não podendo a contribuinte ser penalizada pelas
burocracias existentes na Administração Pública.

•

A Entidade sempre prestou serviços dentro dos parâmetros legais
estabelecidos para caracterização filantrópica.

É o Relatório.
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Voto
Conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari, Relator

O recurso é tempestivo e por não haver óbice ao seu conhecimento, passo à
análise das questões levantadas pela recorrente.
Benefício da Imunidade.
Quanto às alegações acerca de seu direito à imunidade entendo que não
assiste razão à recorrente.
A Constituição Federal de 1988, estabeleceu no seu art. 195, § 7º, imunidade,
embora o texto constitucional faça referência a isenção, quanto a contribuições previdenciárias
apenas e tão somente para entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei isto é, é uma imunidade condicionada a certos requisitos
estabelecidos na lei.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
§ 7º  São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.(grifei)

Antes da promulgação da Lei n.º 8212/91 foi ajuizado o Mandado de
Injunção nº 2321 – RJ (Rel. o Min. Moreira Alves), pois desde a promulgação da
Constituição, o dispositivo constitucional imunizante, reconhecido como de eficácia limitada,
carecia de regulamentação.
Apreciando especificamente a imunidade de contribuições previdenciárias
aqui tratada no referido Mandado de Injunção, decidiu o Supremo Tribunal Federal que:
a) a norma constitucional carecia de regulamentação para permitir o gozo da
imunidade;
b) que os arts. 9º e 14 do CTN não serviam para a regulamentação exigida; e
c) que a regulamentação podia ser feita por meio de lei ordinária.
A regulamentação da imunidade veio através da Lei n.º 8.212/91.
No caso deste processo, a isenção do recolhimento da cota patronal foi
cancelada pelo Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais número
11.401.1/006/2005, com efeitos a partir de 01/01/1998, motivado pela infringência ao inciso II
do artigo 55 da Lei 8.212/91.
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Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e
23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que
atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (.)

II  seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;(..)..

Não consta contextação do Ato Cancelatório de Isenção.
Entendo que aquela exclusão tramitou em julgado.
Uma vez cancelada a isenção é possível voltar ao gozo da isenção mediante o
cumprimento dos requisitos, de novo pedido e do deferimento desse pedido.
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e
23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que
atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I  seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual
ou do Distrito Federal ou municipal;
II seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.18713, de 2001).
...
§ 1º Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata
este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro
SocialINSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar
o pedido.
§ 2º A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou
entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida
por outra que esteja no exercício da isenção.

Multa de mora
A multa de mora aplicada teve por base o artigo 35 da Lei 8.212/91, que
determinava aplicação de multa que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e que
poderia atingir 50% na fase administrativa e 100% na fase de execução fiscal. Ocorre que esse
artigo foi alterado pela Lei 11.941/2009, que estabeleceu que os débitos referentes a
contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 61 da Lei 9.430/96, que
estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
Visto que o artigo 106 do CTN determina a aplicação retroativa da lei
quando, tratandose de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna,
impõese o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para comparála com a
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multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91 (presente no crédito
lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa mais benéfica.
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.

Conclusão
À vista do exposto, pelo provimento parcial do recurso, determinando o
recálculo da multa de mora, com base na redação dada pela lei 11.941/2009 ao artigo 35 da Lei
8.212/91 e prevalência da mais benéfica ao contribuinte.

Carlos Alberto Mees Stringari
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