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2402003.775 – 4ª Câmara / 2ª Turma Ordinária

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO
INFRAÇÃO.

TRIBUTÁRIA

ACESSÓRIA.

DESCUMPRIMENTO.

Consiste em descumprimento de obrigação acessória a empresa deixar de
prestar à auditoria fiscal todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
CORRESPONSABILIDADE DOS REPRESENTANTES LEGAIS.
Com a revogação do artigo 13 da Lei 8.620/93 pelo artigo 79, inciso VII da
Lei 11.941/09, o “Relatório de Representantes Legais  REPLEG” tem a
finalidade de apenas identificar os representantes legais da empresa e
respectivo período de gestão sem, por si só, atribuirlhes responsabilidade
solidária ou subsidiária pelo crédito constituído.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
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Julio Cesar Vieira Gomes  Presidente

Ronaldo de Lima Macedo  Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Julio Cesar Vieira
Gomes, Carlos Henrique de Oliveira, Lourenço Ferreira do Prado, Ronaldo de Lima Macedo,
Nereu Miguel Ribeiro Domingues e Thiago Taborda Simões.
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Tratase de auto de infração lavrado pelo descumprimento da obrigação
tributária acessória prevista no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/1991, c/c os art. 225, inciso III,
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, em razão da
empresa não ter prestado ao Fisco todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, conforme exposto no Relatório Fiscal da Infração de fl. 17, para as competências
01/2005 a 12/2005.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 05/07), a autuada – apesar de
devidamente intimada, conforme Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
(TIAD) – deixou de apresentar ao Fisco esclarecimentos e informações no tocante aos
documentos/recibos, lançados em seus Livros Diários referentes a pagamentos a contribuintes
individuais (cooperados), solicitados através do Termos de Intimação e Reintimação para
Apresentação de Documentos de 12/03/10, 24/03/10, 16/04/10, 12/05/2010 e 14/06/10, bem
como a relação individualizada dos segurados (Nome, CPF, PIS, Valor pago, Valor retido do
INSS),conforme pedido feito em 27/05/10 e 14/06/10.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 07) informa que a multa
aplicada teve como fundamento os artigos 92 e 102, ambos da Lei 8.212/1991, bem como os
artigos 283, incisos II, alínea “b”, e 373, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deuse em 12/07/2010
(fl.01).
A autuada apresentou impugnação tempestiva (fls. 37/98), alegando, em
síntese, que:
1. Dos Fatos. A Fazenda Pública exigiu uma série de documentos da
Cooperativa/Impugnante, conforme os termos de intimação
relacionados no relatório. Salienta em seu favor que entregou os
documentos solicitados, com exceção dos que decorrem da relação de
emprego (CLT), tendo em vista a natureza jurídica distinta da
Cooperativa, bem como imóveis e veículos, por não existirem no
ativo imobilizado da Impugnante, conforme pode ser verificado no
documento anexo recebido pelo Sr. Antonio Betto, em 06/04/2010.
Assim, a multa aplicada é totalmente infundada, já que a Impugnante
atendeu a solicitação da fiscalização;
2. Da ausência de responsabilidade das pessoas citadas no Relatório
de Vínculo. A responsabilidade seja ela solidária ou subsidiária,
imputada aos sócios só ocorrem em alguns casos restritos, previstos
nos arts. 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional. Salienta,
que no presente caso, quando se analisa a possibilidade de se
enquadrar os sócios como responsáveis tributários devese observar,
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atentamente, a hipótese remetida no inciso VII do art.134 do CTN.
Portanto, os sócios da sociedade de pessoas, se responsabilizam nos
atos que intervierem ou se omitirem, o que não ficou demonstrado,
gerando uma insubsistência na infração. Quando se analisa o caput do
artigo 135 do Código Tributário Nacional, percebese que o referido
dispositivo legal remetese em casos em que há atos praticados com
excesso de poderes ou infrações de lei, contrato social ou estatutos;
3. DO PEDIDO. Diante do exposto, requer seja recebida e provida a
presente impugnação, com reconhecimento da nulidade do auto.
Requer, ainda, a exclusão de quaisquer responsabilidade dos sócios e
contadores elencados no relatório de vínculos. Por fim, solicita que
todas as publicações sejam realizadas em nome de Alvaro Trevisioli,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, sob o
n° 108.491, com escritório na Avenida Paulista n° 352, conjunto 55,
Bairro Bela Vista, na Capital do Estado de São Paulo, Cep: 01310905.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São
Paulo/SP1 – por meio do Acórdão 1636.161 da 14a Turma da DRJ/SP1 (fls. 88/95) –
considerou o lançamento fiscal procedente em sua totalidade, eis que ele foi lavrado com pleno
embasamento legal e observância às normas vigentes, não tendo a Defendente apresentado
elementos ou fatos que pudessem ilidir a sua lavratura.
A Notificada apresentou recurso, manifestando seu inconformismo pela
obrigatoriedade do recolhimento dos valores lançados no auto de infração e no mais efetua as
alegações da peça de impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em São Paulo/SP informa
que o recurso interposto é tempestivo e encaminha os autos ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para processamento e julgamento.
É o relatório.
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Voto
Conselheiro Ronaldo de Lima Macedo, Relator
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Recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

A Recorrente manifesta inconformismo a respeito do relatório dos
corresponsáveis, pois entende que estaria sendo imputada responsabilidade aos sócios da
empresa.
Quanto à essa alegação da indevida responsabilização dos sócios (diretores),
cabe esclarecer que os corresponsáveis mencionados pela fiscalização não figuram no polo
passivo do presente lançamento fiscal.
A relação de corresponsáveis anexada pela fiscalização tem como finalidades
identificar as pessoas que poderiam ser responsabilizadas na esfera judicial, caso fosse
constatada a prática de atos com infração de leis ou estatuto, conforme determina o Código
Tributário Nacional e permitir que se cumpra o estabelecido no art. 2º, inciso I, § 5º, da Lei
6.830/1980, que dispõe:
Art. 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou nãotributária na Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I  o nome do devedor, dos coresponsáveis e sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros (g.n.);

Além disso, verificase que o artigo 79, inciso VII, da Lei 11.941/2009
revogou o artigo 13 da Lei 8.620/1993. Com isso, após essa revogação do artigo 13, o
denominado “Relatório de Representantes Legais  REPLEG” (fls. 87/88), acompanhado do
Relatório de Vínculos, não pode mais ostentar em seu título qualquer expressão que venha
mesma a apenas insinuar uma corresponsabilidade das pessoas nela relacionadas. Segue
transcrição:
Lei 8.620/1993:
Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas
por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à
seguridade social.
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administradores, os gerentes e os diretores respondem
solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais,
quanto ao inadimplemento das obrigações para com a
seguridade social, por dolo ou culpa.
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A relação de “Representantes Legais  REPLEG” apenas identifica os sócios
e diretores da empresa e respectivo período de gestão sem, por si só, atribuirlhes
responsabilidade solidária ou subsidiária pelo crédito constituído. Não é conseqüência do
aludido documento que os referidos representantes legais passem a constar no polo passivo da
obrigação tributária.

C
Ó

O Relatório “REPLEG” serve apenas como subsídio à Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN), caso haja necessidade de execução judicial do crédito previdenciário,
e sendo verificada a ocorrência das hipóteses legais para a responsabilização tributária prevista
no Código Tributário Nacional (CTN). Assim, temse que a indicação dos representantes legais
é mero subsídio para, se necessário e cabível, o crédito previdenciário ser exigido dos
administradores exclusiva, solidária ou subsidiariamente com o contribuinte.
No entanto, nem por isso os representantes legais não devam constar em
relação preparada pelo Fisco. É da analise dos contratos sociais e estatuto que são identificados
os sócios e diretores da empresa, dessa relação a PFN poderá indicar eventuais corresponsáveis
pelo crédito, conforme dispõe em especial o artigo 135 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional  CTN):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I  as pessoas referidas no artigo anterior;
II  os mandatários, prepostos e empregados;
III  os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.

Portanto, não acato essa preliminar, eis que a finalidade do “Relatório de
Representantes Legais  REPLEG” é apenas identificar os sócios e diretores da empresa, com
seu respectivo período de gestão.
Com relação ao procedimento utilizado pela auditoria fiscal, a
Recorrente alega que não houve cumprimento da legislação vigente.
Tal alegação é infundada, eis que o Fisco cumpriu a legislação de regência,
ensejando o lançamento de ofício em decorrência da Recorrente ter incorrido no
descumprimento de obrigação tributária acessória.
Verificase que a Recorrente, para as competências 01/2005 a 12/2005,
deixou de apresentar à auditoria fiscal os esclarecimentos e informações no tocante aos
seguintes documentos:
1. documentos/recibos, lançados em seus Livros Diários referentes a
pagamentos a contribuintes individuais (cooperados), solicitados
através do Termos de Intimação e Reintimação para Apresentação de
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 02/10/2013 por RONALDO DE LIMA MACEDO, Assinado digitalmente em 02/10/20
13 por RONALDO DE LIMA MACEDO, Assinado digitalmente em 17/10/2013 por JULIO CESAR VIEIRA GOMES
Impresso em 18/10/2013 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

6

DF CARF MF

Fl. 128

Processo nº 19515.002039/201070
Acórdão n.º 2402003.775

S2C4T2
Fl. 5

IA

Documentos de 12/03/10, 24/03/10, 16/04/10, 12/05/2010 e 14/06/10;
e
2. a relação individualizada dos segurados (Nome, CPF, PIS, Valor
pago, Valor retido do INSS),conforme pedido feito em 27/05/10 e
14/06/10.
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Com isso, a Recorrente incorreu na infração prevista no art. 32, inciso III, da
Lei 8.212/1991, que dispõe:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
III  prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse,
na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei n°11.941, de
2009) (g.n.)

Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999 – diploma que regulamentou a lei orgânica da Seguridade Social –, dispôs:
Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III  prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por
eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários
à.fiscalização;
(...)
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico
de dados para o registro de negócios e atividades econômicas,
escrituração de livros ou produção de documentos de natureza
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante
dez anos, à disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto n°
4.729, de 2003)

Nos termos do arcabouço jurídicoprevidenciário acima delineado, percebe
se, então, que a Recorrente estava obrigada a apresentar os esclarecimentos e informações
necessários ao procedimento de auditoria fiscal – solicitados por força do art. 32, inciso III, da
Lei 8.212/1991 –, visando comprovar a fidedignidade da escrituração contábil e de todos os
outros documentos fornecidos pela Recorrente ao Fisco.
Da mesma forma, enganase a Recorrente ao alegar a não observação ao
princípio da tipicidade, uma vez que a Lei 8.212/1991 delimita o valor, prevê sua atualização e
remete ao regulamento a fixação do mesmo:
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Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual
não haja penalidade expressamente cominada sujeita o
responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável
de CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a CrS 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
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Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei
serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
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Nesse sentido, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, determina:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e
8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada neste
Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de RS
636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicandoselhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com
os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de
2003)
I  a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais
padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente, referidos
neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência.

Posteriormente – conforme dispôs a Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102, e o
Regulamento da Previdência Social (RPS), artigos 283 e 373, todos susomencionados – a
Portaria MPS/MF n° 333, publicada em 29/06/2010, reajustou o valor da multa para
R$14.317,78, (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).
Portanto, o procedimento utilizado pela auditoria fiscal para a aplicação da
multa foi devidamente consubstanciado na legislação vigente à época da lavratura do auto de
infração. Ademais, não verificamos a existência de qualquer fato novo que possa ensejar a
revisão do lançamento em questão nas alegações registradas na peça recursal da Recorrente.
Por fim, pela apreciação do processo e das alegações da Recorrente, não
encontramos motivos para decretar a nulidade nem a modificação do lançamento ou da decisão
de primeira instância, eis que o lançamento fiscal e a decisão encontramse revestidos das
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formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com o arcabouço jurídicotributário vigente
à época da sua lavratura.
CONCLUSÃO:
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Voto no sentido de CONHECER do recurso, rejeitar as preliminares e, no
mérito, NEGARLHE PROVIMENTO, nos termos do voto.

Ronaldo de Lima Macedo.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 02/10/2013 por RONALDO DE LIMA MACEDO, Assinado digitalmente em 02/10/20
13 por RONALDO DE LIMA MACEDO, Assinado digitalmente em 17/10/2013 por JULIO CESAR VIEIRA GOMES
Impresso em 18/10/2013 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

9

