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MINISTÉRIO DA FAZENDA

..411-Zr.Sã 	
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n"	 15504.001037/2008-17

Recurso n"	 Voluntário

Acórdão n"	 2301-01.539 — 3" Câmara / 1' Turma Ordinária

Sessão de	 10 de junho de 2010

Matéria	 AUTO DE INFRAÇÃO: GFIP. FATOS GERADORES

Recorrente	 FUNDAÇÃO EDUC RADIO TELEVISÃO OURO PRETO

Recorrida	 DRJ/BHE

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Período de apuração: 01/01/1997 a 30/10/2005

APRESENTAÇÃO DE GFIP/GRFP COM DADOS NÃO

CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Toda empresa está obrigada a informar, por intermédio de GHP/GRFP, todos

os fatos geradores de contribuição previdenciária.

AJUDA DE CUSTO

A verba intitulada "Ajuda de Custo", paga pela empresa em desacordo com a

legislação previdenciária, integra o salário de contribuição.,

PERÍCIA INDEFERIMENTO

A perícia será indeferida sempre que a autoridade julgadora entender ser

prescindível e meramente protelatória e quando não houver dúvidas a serem

sanadas..

•Recurso Voluntário Negado,

Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, com

fundamento no artigo 173, I do CTN, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
relatora,



\-\

JULIO CESAIr VIEIRA GOMES - Presidente.

BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS - Relatora.

EDITADO EM: 18/08/2010

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Julio César Vieira
Gomes (presidente), Bernadete de Oliveira Barros, Damião Cordeiro de Moraes, Leonardo
Henrique Pires e Mauro José Silva.

Relatório

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 17/12/2007, por ter a empresa
acima identificada apresentado GPIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, dessa forma, o inciso IV, § 50,
do art. 32, da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, IV e § Lr, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 1048/99.

Confbrme Relatório Fiscal da Infração (fia. 90), a empresa deixou de
infbrmar, em G.F1P, as remunerações creditadas aos segurados empregados e contribuintes
Individuais, relacionados nos anexos 01 a 14.

A recorrente impugnou o débito e a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por meio do Acórdão 02-24,983, da 7' Turma DRI/BHE (fis. 582 a 588), julgou o lançamento
procedente em parte, aplicando o prazo decadencial previsto no art. 173, do CTN, excluindo a
penalidade aplicada anterior a 01/2002.

Aplica, ainda, a retroatividade benigna prevista no art., 106, II, do CTN, para
que sejam consideradas, no momento do pagamento ou parcelamento do débito, caso mais
benéfico ao contribuinte, as alterações trazidas pela Lei 11„941/2009.

Inconformada com a decisão, a notificada apresentou recurso tempestivo (fls.
591 a 639), alegando, em síntese, o que se segue.

Preliminarmente, reitera que a intimação/citação é nula, uma vez que a
pessoa que a recebeu foi o porteiro que cuidava do estacionamento à época, e reafirma a
necessidade da entrega da citação à pessoa responsável, a fim de que possa esta manifestar-se
em tempo hábil sobre as acusações

No mérito, tenta demonstrar que não houve omissão de fato gerador em
GHP, mas observância da legislação pátria, uma vez que, ao contrário do que alega o fisco, as
parcelas cuja não inclusão em GFIP ensejou a lavratura do presente auto, não integram a base
de cálculo do salário de contribuição
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Classifica de ilegal e desproporcional a caracterização dos estagiários como
empregados, argumentando que a anuência expressa da UFOP determina, por si só, que foram
atingidos os requisitos atinentes ao estágio à época, e que as finalidades últimas dos estágios,

qual seja, a atividade didático-pedagógica visando propiciar ao aluno a prática de
conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, foram atingidas.

Sustenta que as bolsas pagas aos estagiários possuíam correlação direta com
as atividades realizadas, que eram estritamente de cunho educacional, o que impede a
incidência da contribuição previdenciária.

Justifica a vigência inferior a um semestre letivo de alguns estágios, em
desconformidade com o artigo 4', "b", do Decreto 87,497/82, informando que os Termos de
Compromisso realizados com datas tão exíguas eram limitados a projetos de curta duração,
como os festivais de verão de Ouro Preto e Mariana, executados durante os meses de julho de
cada ano.

Tenta demonstrar a importância dos festivais de verão para a região e para os
estudantes, defendendo que o crescimento cultural e educacional de alunos universitários
justifica a não observância de preceito legal, pois garante o bem jurídico maior, qual seja, o da

educação, expresso no art. 6', da Carta Magna,

Lembra que a recorrente possui convênio junto a UFOP para receber alunos
como estagiários, que assinaram termos de compromisso para participar do Festival, havendo

compatibilidade do estágio com o horário escolar, em respeito aos termos expostos na Lei dos
Estagiários (Lei 6.494/77), e caracterizar esses estudantes universitários como empregados da

recorrente é ir de encontro ao Princípio da Primazia da Realidade sob a Forma.

Com relação às bolsas concedidas, traz a legislação que trata sobre as bolsas
de ensino, de pesquisa e de extensão e os conceitos de doação civil e prestação de serviços, na

tentativa de demonstrar a legalidade das bolsas concedidas e evidenciar que os valores pagos a

esse título não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Faz uma análise de cada uma das modalidades de bolsas que podem ser
concedidas aos servidores das Instituições Federais de Ensino Superior no desenvolvimento de

atividades junto às Fundações de Apoio, ressaltando que a bolsa de extensão visa o

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da Instituição federal.

Aduz que, ao empreender ações que envolvam a melhoria das condições da
universidade, estará apoiando-a em seu desenvolvimento institucional e, para tanto, poderá

conceder bolsa de extensão aos servidores da própria universidade que participem de projetos

com esse caráter.

Frisa que todas as bolsas concedidas pela recorrente estão vinculadas a
projetos específicos, • e foram expressamente previstas, tendo sido identificados valores,

periodicidade, duração e beneficiários, conforme se extrai da vasta documentação colacionada

aos autos.

Entende que a falta de conhecimento sobre o assunto leva a interpretações

equivocadas por parte dos órgãos fiscalizadores pois, ao fiscalizarem as fundações e

verificarem que os nomes dos bolsistas encontram-se no rol dos documentos referentes a

pagamentos efetuados a pessoas fisicas, os agentes os enquadram como empregados com



vínculo celetista ou como prestadores de serviços, sem a aferição de contratos ou convênios
que .justifiquem tais bolsas.

Assevera que não prosperam as alegações de que foram beneficiados, com
bolsas, contribuintes individuais, inclusive com declaração em GFIP, pois diversos servidores
da UPOP foram contemplados com bolsas, mas também eventualmente prestaram serviços à
recorrente, situação em que foram informados em GFIP.

Discorre sobre os projetos de informatização dos pólos de educação à
distância e de restauração do conjunto arquitetônico da Escola de Minas, esclarecendo que
ambos foram aprovados pelo conselho Universitário da UFOP, sendo vinculados a convênios
específicos, e entende que enquadrar os projetos mencionados como prestação de serviços,
como pretende a fiscalização, seria deturpar o conceito de desenvolvimento institucional.

Salienta que as alegações feitas pela 'fiscalização, de que os bolsistas se
enquadram como empregados com vínculo celetista ou como prestadores de serviços, são
baseados em meras suposições, sem qualquer prova a subsidiar tais alegações, ressaltando que
o julgador indeferiu qualquer produção de prova por parte da recorrente, como a perícia
requerida e intimação da UFOP para apresentar' a lista dos servidores públicos envolvidos nos
projetos, bem como a aprovação dos referidos projetos pelo Conselho Universitário

Relativamente aos levantamentos GF1, GF2, GF3 e GF4, argumenta que a
relação de valores pagos a pessoas físicas se refere, em sua maioria, ao pagamento de bolsas
feito aos servidores da UFOP que participaram de projetos gerenciados pela recorrente, sendo
que a relação entre a recorrente e a Universidade se fundamenta e se justifica nos termos da Lei
8.958/94, que regula a relação entre as instituições federais de ensino superior e suas fundações
de apoio.

Sustenta que a recorrente é urna fundação de apoio à UFOP, e a referida Lei
lhe faculta a utilização de servidores da universidade em seus projetos, seja de forma
voluntária, seja através de pagamento de bolsas, sem que isso signifique que essas pessoas se
enquadrem na categoria de prestadores de serviços autônomos, ou sem que os valores pagos a
título de bolsa integrem a base de cálculo da contribuição previdenciária,

Informa que a Receita Federal, a exemplo do INSS, também não procede a
um exame mais detido da questão e, ao detectar pagamento de bolsa, o enquadra corno
remuneração passível de tributação, o que fere a disciplina do art. 70, do Decreto 5.205/04

Reafirma que os servidores constantes dos anexos 25 a 28 não podem ser
enquadrados como prestadores de serviços autônomos, pois são servidores contemplados com
bolsas, já que participaram de projetos desenvolvidos pela recorrente e, se a recorrente
recolheu, em alguns casos, tributos que não eram sequer devidos ao Fisco, o fez de forma
indevida, não havendo qualquer tipo de irregularidade em recolhimento que de fato não deveria
nem ter sido realizado.

Alega falta de confiabilidade dos métodos utilizados pelos auditores fiscais
na análise dos dados e na elaboração dos autos de infração e lançamento da NFLD, ressaltando
que forma utilizados apenas meios físicos que não garantem resultados confiáveis que
permitem o cruzamento preciso de todas as informações indispensáveis à confecção de um
laudo idôneo,
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Assevera que a auditoria nos documentos da recorrente foi realizada por
amostragem, não tendo os fiscais analisado toda a documentação disponível, .fazendo apenas

urna análise superficial do conjunto.

Destaca que é inaceitável o fato de que os fiscais tenha abastecido o
MANAD, programa utilizado pela Receita Federal, com dados inconsistentes e pouco

confiáveis, apenas pela facilidade que o meio magnético lhes proporciona e requer que a

documentação seja reanalisada de forma integral, o que seria possível por meio de perícia.

Contesta todos os lançamentos realizados pelo Fisco no DADR, reiterando
que foram efetuados todos os recolhimentos previstos no Art.. 22, II, da Lei 8.212/91, bem

como as diferenças apontadas no cálculo de contribuição dos autônomos, mormente porque,

pela relação de anexos, se observa que há inúmeros servidores públicos lotados em projetos

desenvolvidos de acordo com as diretrizes traçadas pela Lei 8,958/94.

Entende que a diferença existente entre a Folha e a GF1P se justifica pelo fato
de a fiscalização ter considerado equivocadamente as bolsas como sendo pagamentos

realizados através de RPA, e reafirma que as pessoas físicas que receberam pagamentos feitos

pela recorrente não podem ser enquadradas como prestadores de serviços, e nem como

empregados celetistas.

Relativamente à diferença entre DIRF e GFIP, esclarece que, durante esta

década, muitas vezes a recorrente não só declarou o pagamento de bolsas na DIRF, como

também realizou indevidamente o recolhimento do imposto de renda referente aos valores

declarados, apesar de serem as referidas bolsas acadêmicas isentas de IR, mas que, como a

recorrente pagou bolsas e não RPAs, por óbvio não preencheu as GFIPs

Justifica a ausência de GFIP pelo fato de as pessoas físicas que receberam
pagamentos da recorrente não poderem ser enquadradas como prestadores de serviços ou

empregados celetistas, pois eram remuneradas por meio de bolsas em razão de participação em

projetos desenvolvidos e geridos pela FEOP.

Tenta também justificar as divergências apuradas entre GFIP e DIRF
afirmando que, enquanto a declaração da GFIP se dá através do regime de competência, a

declaração da DIRF se dá por meio do regime de caixa, o que gera uma diferença entre elas

quando comparadas em um mesmo mês.

Reitera que a fiscalização realizou análise superficial e pouco detida dos
documentos, tendo agido de maneira a favorecer a arrecadação em flagrante prejuízo da

recorrente, pois considerou o pagamento de bolsa acadêmica, isenta de contribuição social,

como sendo pagamento pela prestação de serviços autônomos.

Quanto ao Adiantamento a Empregado, afirma que a empresa recolheu a
contribuição previdenciária do empregado Raimundo Inês de Paulo, conforme folha de

pagamento dos segurados, colacionada aos autos, devendo o acórdão ser reformado e

desconsiderado o feito tributário.

Reitera que não há que se falar em "ajuda de custo", mas sim de concessão de
determinado valor para cobrir despesas de viagens e que foram comprovadas pelos servidores,

conforme documentação carreada aos autos..
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Insiste na necessidade de revisão da multa e dos . juros, argumentando que, é
imprescindível a realização de perícia contábil pata apurar as contribuições recolhidas a maior
pela recorrente, uma vez que a mesma não deveria ter recolhido contribuições previdenciárias
sobre as bolsas de ensino e pesquisa e extensão.

Entende que a decisão que indeferiu a perícia merece ser reformada, pois a
divergência apurada se deve à análise incorreta de documentos.

Sustenta que o indeferimento da perícia viola disposição literal de lei,
impedindo a ampla produção da prova e o esclarecimento da verdade dos fatos, contrariando o
direito constitucional da ampla defesa.

É o relatório.

Voto

Conselheira BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS, Relatora

Conselheiro BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS

O recurso é tempestivo e todos os pressupostos de admissibilidade foram
cumpridos.

Preliminarmente, a recorrente questiona o fato de ter sido notificada do AI
por via postal e não pessoalmente e alega que tal procedimento dificultou a defesa, e que é nulo
o ato da citação.

Porém, a autoridade fiscal, ao encaminhar o Auto de Infração para o endereço
postal da recorrente, agiu em conformidade com o Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal.

A seção IV, do referido Decreto, determina que a intimação será feita da
seguinte forma:

DA INTIMAÇÃO

Ar! 23 - For-se-á a intimação..

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo; *(Redação dada pela Lei 9.532/97)

§ 4° - Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo o do endereço postal, eletrônico ou de fax, por ele
fOrnecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal
*(Acrescido pela Lei 9.532/97)

Também o art., 662, da IN 03/2005, vigente à época do lançamento e que trata
da cientificação do sujeito passivo, dispõe que:

Ari 662 O sujeito passivo será cientificado da NFLD e do Al da
seguinte forma:-
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- pessoalmente, após a lavratura da NFLD ou do AI,
comprovando-se o recebimento mediante a assinatura do
representante legal ou do mandatário;

II - por via postal ou por qualquer outro meio, com prova de
recebimento tomada no domicílio tributário do sujeito passivo;
ou

III - por edital, quando os meios previstos nas incisos 1 e 11
resultarem infruttyèras

§ 4° Os meios de intimação previstos nos incisos I e II do cama
não estão .sujellas a ordem de preferência_

Portanto, entendo que a intimação foi realizada conforme os normativos

legais que regem a matéria, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Constata-se que o auto foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e

normativos que disciplinam a matéria, tendo o agente autuante identificado, de forma clara e

precisa, a obrigação acessória descumprida e os fundamentos legais da autuação e da

penalidade, bem como demonstrado, de forma discriminada, o cálculo da multa aplicada.

O Relatório Fiscal traz todos os elementos que motivaram a lawatura do AI,

garantindo, dessa forma, o exercício do contraditório e ampla defesa à empresa autuada.

O presente auto foi lavrado por não terem sido declaradas, em GFIP, as

contribuições sociais lançadas por intermédio da NFLD .37.075,908-7.

No mérito, a recorrente não nega que tenha deixado de informar, em GITIP, os

valores apontados pela autoridade autuante nos anexos 01 a 14, do Relatório Fiscal da Infração.

Ela apenas repete as razões recursais apresentadas no processo da NFLD

referida acima, tentando demonstrar que não houve omissão de fato gerador em GFIP, mas

observância da legislação pátria, uma vez que, ao contrário da que alega o fisco, as parcelas

cuja não inclusão em GFIP ensejou a lavratura do presente auto não integram a base de cálculo

do salário de contribuição

Dessa forma, transcrevo, abaixo, parte do voto proferido por esta Relatara

nos autos do processo que discute a mencionada notificação de débito:

LEVANTAMENTO GFT (DAD fls. 94/95)

Trata-se de contribuição incidente sobre a remuneração dos
transportadores autônomas, pessoas ,fisicas, que prestaram
serviços à recorrente, declarada em GFIP.

A recorrente afirma que as contribuições lançadas _foram
integralmente recolhidas, e as divergências apuradas se devem
ao fato de que as guias foram geradas fora do sistema SEFIP

No entanto, no batimento GFIP x GPS a fiscalização constatou
que a empresa não recolheu a totalidade da contribuição devida.
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A recorrente apenas alega que houve recolhimento. No entanto,
conforme verificado pela fiscalização, esse recolhimento não lbi
integral, e a diferença da contribuição incidente sobre a
remuneração declarada pela própria empresa em GHP e a
recolhida por meio de GPS, ensejou o lançamento por meio do
levantamento GFT

A notificada entende que a perícia comprovaria que houve o
recolhimento.

Contudo, os quesitos trazidos pela recorrente no item 6 2.2 de
sua peça impugnatória (fls. 70), a serem respondidos na perícia,
já se encontram esclarecidos nos relatórios integrantes da
NFLD.

Por exemplo, a autoridade lançadora deixou claro que o critério
utilizado para a determinação da base de cálculo fbi a
remuneração que a própria empresa declarou em GF1P, e a
aliquota de 2,5% é a prevista nos normativos legais que regem a
matéria, dedicados no FLD.

Aliás, a notificada, em seu recurso, demonstra conhecimento da
&ignota a ser aplicada no cálculo da contribuição devida, tendo
inclusive transcrito, à fl. 1.187, o dispositivo legal que trata da
matéria

Da mesma ,foritia, os valores recolhidos constam discriminados,
por competência, na coluna "Créditos Considerados"
"Diversos", do DAD, além de constarem do RADA e RDA.

Assim, ao contrário do que afirma a recorrente, não há dúvidas
a serem sanadas por meio da perícia, já que os relatórios
integrantes da NFLD estão claros e precisos, e os documentos
juntados aos autos na impugnação demonstram a correção do
trabalho fiscal

LEVANTAMENTO ET2

Esse levantamento se refère à caracterização dos estagiários
como segui ciclosempregados da recorrente, tendo em vista que a
fiscalização verificou que a contrafação dessa modalidade de
mão de obra se deu em desacordo com o que dispõe a Lei
6.494/97

A recorrente classifica de ilegal e desproporcional a
caracterização dos estagiários como empregados, argumentando
que a anuência expressa da UFOP determina, por si só, que
.fbi-ain atingidos os requisitos atinentes ao estágio à época, e que
as finalidades últimas dos estágios, qual seja, a atividade
didático-pedagógica visando propiciar ao aluno a prática de
conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, foram
atingidas.

Porém, conforme relatado pela fiscalização, a recorrente
forneceu a documentação completa prevista na Lei dos
Estagiários e no Decreto 87,497/82, que a regulamenta, somente
após 06/2005, Nas competências objeto da NFLD em comento, a
documentação ou deixou de ser apresentada ou se encontrava
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irregular, sem a assinatura da instituição de ensino ou mesmo do
estudante.

A notificada sustenta que as bolsas pagas aos estagiários
possuíam correlação direta com as atividades realizadas, que
eram estritamente de cunho educacional, o que impede a
incidência da contribuição previdenciária

No entanto, o art. 28, § 9", alínea "i", da Lei 8 212/91, exclui do
campo de incidência da contribuição prevklenciária apenas a
importância recebida a titulo de bolsa de complemeniação
educacional de estagiário quando paga nas termos da Lei
6.494/77, o que não ocorreu no caso presente, já que a
documentação anexada aos autos demonstram que &puis dos
requisitos previstos na referida Lei dos Estagiários não foram
cumpridas

Os termos de compromissos apresentados na impugnação
(anexos X, XII e X7V9, não estão assinados pela Fundação
recorrente, mas pela Coordenação do Festival de Inverno de
Ouro Preto e Mariana, e outros não estão assinados por
nenhuma das partes, e et duração e jornada dos estágios é
inferior a um semestre letivo, o que contraria o ar 4",. "b", do
Decreto 87.497/82.

A recorrente lenta explicar a vigência inferior a um semestre
letivo de alguns estágios, informando que os Termos de
Compromisso realizados com datas tão exígua.s eram limitados a
projetos de curta duração, como os festivais de verão de Ouro
Preto e Mariana, executados durante os meses de julho de cada
ano, e entende que as finalidades últimas dos estágios .lbram
atingidas, ou seja, a atividade didático-pedagógica, o que
justifica a não observância de preceito legal.

Contudo, cabe lembrar que a atividade administrativa é
plenamente vinculada ao cumprimento das disposições legais.
Nesse sentido, o ilustre jurista Alexandre de Moraes ( curso de
direito constitucional, 17" ed. São Paulo. Editora Atlas
2004.314) colaciona valorosa lição.' "o tradicional princípio da
legalidade, previsto no art. ,5°, II, da CF, aplica-se normalmente
na administração pública, porém de forma mais rigorosa e
especial, pois o administrador público somente poderá fazer o
que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais
espécies normativos, inexistindo, pois, incidência de vontade
subjetiva. Esse principio coaduna-se com a própria fimção
administrativa, de executor do direito, que atua sem finalidade
própria, mas sem em respeito à finalidade imposta pela lei, e
com a necessidade de preservar-se a ordem jurídica"

Assim, ao constatar a contratação de estagiários em desacordo
com o e,stabelecido na Lei 6.494/77, a fiscalização, em estrita
observância aos ditames legais, enquadrou corretamente o
trabalhador como empregado da notificada para efeitos da
legislação previdenciária, e lavrou corretamente a NFLD com as
contribuições devidas
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L E VANIA MENTO B LS

Este levantamento se refere a pagamentos realizados a pessoas
físicas, qualificadas como prestadores de serviço pela
fiscalização, e consideradas pela notificada como os bolsistas de
que trata a Lei 8 958/94

A recorrente lenta demonstrar a legalidade das bolsas
concedidas, alegando que todas as bolsas concedidas pela
recorrente estão vinculadas a projetos específicos, e ../brain
expressamente previstas, tendo sido identificados valores,
periodicidade, chtração e beneficiários, confOrme se extrai da
vasta documentação colacionada aos autos.

Porém, a documentação apresentada não comprova que os
referidos projetos foram criados com vinculação expressa às
bolsas concedidas pela empresa, cujos pagamentos encontram-
se registrados nas contas contábeis de despesas denominadas
"bolsa", "bolsa professor", "bolsa prol" ou "bolsistas", e
lançados em contas diversas como contribuições e doações,
despesas vestibular, salário, e outras apontadas pela
fiscalização

Da mesma . forma, não restou demonstrado, nos documentos
trazidos aos autos, que os pagamentos realizados a título de
bolsas visam o desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico da Instituição de ensino federal

A notificada entende que, ao empreender ações que envolvam a
melhoria das condições da universidade, estará apoiando-a em
seu desenvolvimento institucional e, para tanto, poderá conceder
bolsa de extensão aos servidores da própria universidade que
participem de projetos com esse caráter e afirma que os projetos
de informatização dos pólos de educação à distância e de
restauração do conjunto arquiterónico da Escola de Minas foram
aprovados pelo conselho Universitário da UTOP, sendo
vinculados a convênios específicos, e entende que enquadrar os
projetos mencionados como prestação de serviços, como
pretende a fiscalização, seria deturpar o conceito de
desenvolvimento institucional

Todavia, a recorrente não apresenta elementos comprobatórios
de suas alegações, pois não consta, dos autos, que os referidos
projetos tenham sido consignados em plano institucional,
aprovado pelo órgão superior da instituição, como exigidos nos
0. 3" e 4", do art. I", do Decreto 5.205/04 e, conforme conclusão
da auditoria do 'TCU, órgão encarregado de fiscalizar a
execução dos contratos de que trata a Lei 8.958/94, a
informatização dos pólos de educação à distância e de
restauração do conjunto arquitetônico da Escola de Minas não
se consistem em atividades que agreguem ensino, pesquisa, ou
desenvolvimento institucional.

A recorrente alega que é possível a concessão de bolsas sem que
estas sofram a integração ao salário de contribuição e integrem
a base de cálculo do imposto de renda de pessoa física_

Contudo, não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária apenas os valores pagos a título de bolsa de
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ensino que visa estimular a .formação profissional e intelectual
do indivíduo, o que não restou comprovado no presente caso,
pois, trabalhos de natureza infra-estrutural, como classifica a
recorrente a restauração da Escola de Minas, não se enquadra
nas atividades previstas na Lei 8.9.58/94,

A notificada destaca que as fimdações poderão conceder bolsa
de ensino, pesquisa e extensão aos servidores da universidade
sem que isso gere vínculo empregatício entre o servidor e a
fundação,

Porém, em nenhum momento a .fiscalização alegou existência de
vinculo empregando entre o servidor da UFOP e a Fundação
notificada..

Apenas constatou a ocorrência do fato gerador da contribuição
ivevidenciária, com o pagamento realizado pela recorrente a
pessoas físicas que lhe prestaram .serviços na qualidade de
autônomos/contribuintes individuais.

A fiscalização verificou, ainda, que diversas pessoas fisicas
contempladas com os pagamentos a título de bolsas constaram
das GFIPs em algumas competências

A recorrente justifica tal Jato alegando, inicialmente, que tais
servidores da UFPO beneficiados com bolsa prestamm,
eventuahnente, serviços à recorrente, tratando-se de situações
diversas.

No entanto, mais uma ve.z apenas alega, mas não prova o
alegado. Não apresenta os RPAs comprovando a prestação de
serviços de tais servidores. E também não demonstra que a
elucidação do caso dependeria de realização de perícia..

Todas as alegações .fintas pela recorrente poderiam ter sido
comprovadas por meio da juntada de prova documental,
conforme disposto no relatório IPC (fis, 02/03) e ressaltando que
o contribuinte ainda dispunha do prazo de recurso para a
apresentação de outros elementos.

Os quesitos formulados pela recorrente para serem respondidos
por meio de perícia, constante da fl. 7.5, já estão devidanzente
esclarecidos nos relatórios integrantes da NFLD.

A fiscalização deixou claro que a base de cálculo da
contribuição lançada é o valor pago pela prestação de serviços
das pessoas físicas constantes dos anexos, e sobre o qual não
houve recolhimento de contribuição previdenciária, .já que a
empresa alega, sem comprovar, que as rubricas pagas se
referiam à bolsas de ensino concedidas pela Fundação a
servidores da UF0P.

Da mesma jOrma, as alíquotas aplicadas são aquelas
estabelecidas na legislação vigente à época da ocorrência do
fato gerador, sendo, na.s competências não alcançadas pela
decadência, de 20%, conforme devidamente registrado no DAD



Nesse sentido, as autoridades julgadoras de primeira instância,
ao entenderem ser prescindível a produção de novas provas e a
realização de perícia, indeferiram, com muita propriedade, o
pedido formulado pela recorrente.

Também a pretensão da recorrente de que a UFOP seja
intimada para apresentar a lista dos servidores públicos
envolvidos nos projetos não encontra amparo legal, pois quem
estava sob ação fiscal é a Fundação, e não a instituição de
ensino, e foi a recorrente que realizou os pagamentos a pessoas
físicas, registrando os respectivos valores em sua contabilidade.

Dessa forma, é a recorrente que deveria ter a relação dos
servidores que receberam os valores a titulo de bolsa de ensino

A recorrente solicita que o perito informe se a base de cálculo
apresentada pelo Auditor é a mesma registrada nos livros
contábeis e GPS

Ora, para tanto não há necessidade de realização de perícia,
pois os valores lançados foram extraídos a partir das
informações prestadas pela própria recorrente, Se ela entende
que a base de cálculo informada pela .fiscalização está incorreta,
basta apontar, nos documentos por ela apresentados, onde
entende que houve o erro.

LEVANTAMENTOS GPI , GF2, GF3 e GF4

Trata-se de lançamento de diferenças de contribuição devidas,
incidentes sobre a remuneração das pessoas fisicas que
prestaram serviços à recorrente na qualidade de empregados
e/ou autônomos/contribuintes

A recorrente contesta os valores lançados por intermédio do
levantamento GF1, afirmando que a relação elaborada pelo
fisco inclui diversos servidores públicos lotados em projetos
desenvolvidos de acordo com a Lei 8 958/94, tratando-se de
hipótese de não incidência de contribuição prevideizciária.

Todavia, a fiscalização deixou claro que esse levantamento se à
diferença entre o valor da remuneração dos segurados
declarado pela recorrente em GF1P e o efetivamente recolhido
por meio de GPS

Portanto, .fbi a própria recorrente que declarou, em GF1P, que
efetuou os pagamentos aos segurados empregados e
contribuintes individuais apontados pela fiscalização e, no
entanto, não recolheu a totalidade da contribuição devida
incidente sobre esses valores

E, de acordo com o § 1", do art 22.5, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, as
informações prestadas nas GF1P's constituir-se-ão em termo de
confissão de divida, na hipótese de não recolhimento.

Assim, se a notificada concluir que se equivocou no
preenchimento da GF1P ou da GPS, a ela cabe comprovar que
de fato ocorreu o erro e proceder a sua retificação, consoante os
normativos que regem a matéria

r1-1
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Já ao agente .fiscal cabe o lançamento da contribuição
conlinsada e não recolhida pela empresa.

Também não procede o entendimento de que a perícia contábil
comprovaria o recolhimento de contribuição aos Terceiros, na
alíquota de 4,5%.

Basta uma análise dos documentos trazidos aos autos tanto pela
recorrente quanto pela fiscalização para que se constate a
correção do cálculo efetuado pela autoridade lançadora, a
partir do batimento GFIP x GPS

Dessa .fbrina, entendo que mais unia vez a realização de perícia
se mostra prescindível e meramente protelatória

Em relação ao levantamento GF2, justifica a diferença
constatada no frito de a fiscalização ter considerado as bolsas
como sendo pagamentos realizados por meio de RPA.

Mais uma vez a recorrente poderia fazer prova de suas
alegações, já que a fiscalização discriminou, por segurado e por
competência, as diferenças constadas entre as remunerações
constantes das .folhas e das GFIPs

O mesmo ocorre com a diferença constatada entre as
remunerações constantes da DIRF e das GFIPs (levantamento
GF3.).

A recorrente alega que também a .fiscalização da Receita
Federal se equivocou ao considerar os valores das bolsas de
ensino como remuneração

Porém, pelo que se observa de tudo que consta dos autos, quem
se equivocou na apuração da base de cálculo da contribuição
previdenciáriafbi a recorrente, que deixou de recolher parte da
contribuição devida incidente sobre a remuneração de

contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.

Não há, nos autos, documentos que comprovam que esses
valores pagas se referem a bolsas vinculadas a projetos,
concedidas a servidores de instituição de ensino superior.

Já a .fiscalização, ao constatar que a recorrente realizava
pagamentos a pessoas .fisicas sem vínculo emprega//cio com a
Fundação, e ao verificar que não houve recolhimento integral cia
contribuição devida sobre esses pagamentos, lançou o presente
crédito, em observáncia aos normativos legais que regem a
matéria

Também não cabe o argumento de que os métodos utilizados
pelos auditores não são confiáveis, pois, reitera-se, os valores

que estão sendo cobradas foram eximidos dos documentos
apresentados pela própria recorrente.

A recorrente insiste em afirmar que as contribuições lançada.s
limam integralmente recolhidas, e as divergências apuradas

13



ocorreram devido à utilização de dados inconsistentes para
alimentar a platqfbrina em meio magnético

No entanto, não comprova o alegado Apenas alega mas não
aponta, nos documentos juntados aos autos, onde está o
equívoco que, segundo entende, foi cometido pela fiscalização.

A recorrente poderia ter elaborado uma planilha com a
discriminação dos valores declarados em GHP e os
efetivamente recolhidos por meio de GPS, com apontamento do
número de .Iblhas dos documentas, para demonstrar suas
alegações.

Porém, não o jez, se limitando a alegar que as divergências
apuradas pela fiscalização não existem

Entretanto, verifica-se, da análise da documentação anexada
junto à impugnação, que os valores lançados pela autoridade
notificante estão corretos.

E, sendo o lançamento um ato vinculado, ao constatar a
existência de diferença de contribuição devida, incidentes sobre
a remuneração dos segurados a seu serviço, a fiscalização
lavrou a competente NFLD, em observância ao disposto no art
37 da Lei 8212/91,•

Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de
pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
.fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que
se referem, coldbrnie dispuser o regulamento.

E o lançamento . foi acrescido de juros e multas, em observância
ao disposto nos artigos 34 e 35, da Lei 8.212/91, vigentes à
época do lançamento.

Portanto, o débito efbi regularmente constituído e a cobrança dos
juros, multas e a taxa SELIC possuem respaldo legal.

Vale lembrar que o Conselho Pleno, no e.xercicio de sua
competência, uniformizou djurisprudência administrativa sobre
a matéria, por meio do Enunciado 03/2007, transcrito a seguir:

Enunciado n° 03.

É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para
com a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria ela Receita Federal com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia —
Selk para títulos .federais.

Nesse sentido, a pretensão da recorrente de revisão de multa e
juros não encontra amparo legal.

A notificada alega que a decisão que indeferiu a perícia merece
ser reformada, pois o indeferimento da perícia viola disposição
literal de lei, impedindo a ampla produção da prova e o
esclarecimento da verdade dos Mos, contrariando o direito
constitucional da ampla defesa e requer que a documentação
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seja reanalis.ada de forma correta, o que só seria possível,
segundo entende, por meio de perícia.

Todavia, a necessidade de perícia para o deslinde da questão
tem que restar demonstrada nos autos.

O art. 18, da Lei do Processo Administrativo Fiscal (Dec.
70.23.5/7.2), estabelece que.

Ar!. 18 - A autoridade .julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine_ Não tendo
.sido demonstrada pela recorrente a necessidade da realização
de perícia, não se pode acolher a alegação de cerceamento de
defesa pelo .seu t indeferimento,

Verifica-se, dos autos, que não existem dúvidas a serem sanadas,
já que o Relatório Fiscal está claro e a NFLD muito bem
.fundamentada

A fiscalização deixou claro, nos relatórios integrantes da
notificação, quais os valores da base de cálculo utilizada na
apuração da contribuição lançada e as alíquolas aplicadas.

A NFLD .foi lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam a matéria, tendo o agente notificante
demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do Alto
gerador da contribuição previdenciétria, fazendo constar, nos
relatórios que compõem a Notificação, os fundamentos legais
que amparam o procedimento adotado e as rubricas lançadas.

O Relatório Fiscal traz todos os elementos que motivaram a
lavratura da NFLD e o relatório Fundamentos Legais do Débito
FLD, encerra todos os dispositivos legais que dão suporte ao

procedimento do lançamento, separados por assunto e período
correspondente, garantindo, dessa forma, o exercício do
contraditório e ampla defesa à notificada

Portanto, as autoridades julgadoras de primeira instância, ao
entender ser prescindível a produção de novas provas e a
realização de perícia, indeferiram, por unanimidade, o pedido
.fbrinulado pela recorrente.

Conforme já amplamente exposto acima, todos os quesitos
.fbrmuladas pela notificada em sua peça impugnatória
encontram-se devidamente esclarecidos nos Relatórios que
integram a NFLD.

Dessa forma, como a recorrente não demonstrou que a
elucidação do caso dependeria da respostas aos quesitos
f9rntulado.s, indefere-se o pedido de perícia, por considerá-la
prescindível e meramente protelatória
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Cumpre informar que a NFLD citada acima já foi objeto de análise por este
Conselho, tendo sido dado provimento parcial ao recurso apresentado apenas para excluir as
competências alcançadas pela decadência.

Contudo, como o objeto do presente processo administrativo fiscal é um Auto
de Infração, ou seja, um lançamento de oficio, aplica-se o prazo decadencial previsto no art.
173 do Código Tributário Nacional, conforme exposto no Acórdão recorrido,

Dessa forma, passo à análise da parte do recurso que trata dos levantamentos
A.12 e AD2, objeto da NFLD 37,075.908-7, e que não foram apreciados no processo que
discute a referida Notificação, tendo em vista a aplicação, naquele caso, do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 40 , do CTN, o que ensejou a exclusão de tais rubricas do valor do débito.

LEVANTAMENTO AD2

A única competência mantida para esse levantamento é a de 05/2002, no
valor original de R$ 0,30, e se refere a adiantamento de salário ao segurado empregado
Raimundo Inês de Paulo.

A recorrente afirma que a empresa recolheu a contribuição previdenciária do
empregado Raimundo Inês de Paulo, conforme folha de pagamento dos segurados, colacionada
aos autos, devendo o acórdão ser reformado e desconsiderado o feito tributário.

No entanto, a fiscalização constatou, do batimento dos documentos
analisados (folha x GEIP x GPS x Contabilidade), que, apesar de ter havido recolhimento da
contribuição incidente sobre o adiantamento concedido ao referido segurado, ainda restou uma
diferença de trinta centavos de contribuição devida e não recolhida.

Ao contrário do que afirma a recorrente, o documento colacionado aos autos
demonstra a precisão do cálculo efetuado pelo agente fiscal.

LEVANTAMENTO A.I2

A competência remanescente para esse levantamento é de 04/2002, cuja base
de cálculo é de R$350,00..

A recorrente alega que os valores lançados a esse título se referem a
pagamento de despesas de servidores da UFPO, que realizaram viagens para aplicação de
provas de vestibular.

Contudo, os documentos juntados aos autos não comprovam as alegações da
recorrente, Não há elementos que demonstram que tais valores foram para ressarcir despesas
dos servidores da Universidade.

O conceito de salário de contribuição expresso no art. 28 inciso I da Lei
8.212/91 é	 totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades..." (grifei).

E o § 90 do art. 28 da Lei 8.212/91 enumera as parcelas que não integram o
salário de contribuição e, entre elas, frisa-se, não se enquadram o pagamento da verba objeto da
notificação, porque, como já exposto acima, mesmo que se tratasse da Ajuda de Custo, ela foi
concedida sem observância dos requisitos legais.
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A Lei 8,212/91 dispõe que:

§ 90 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta
Lei, exclusivamente:

g) a ajuda de cztsto, em parcela única, recebida exclusivamente
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado,
'rafam(' do art. 470 da CL T;

Assim, para não sofrer incidência de contribuição previdenciária, a ajuda de
custo deverá ser paga em parcela única, e em decorrência de mudança de local de trabalho, o
que não restou comprovado no caso presente.

Cumpre esclarecer que a condição de se tratar ou não de remuneração não

está vinculada ao interesse da fonte pagadora em, com aquele pagamento, remunerar ou não o

segurado que lhe presta serviço. Ou seja, não é o nome do pagamento ou a vontade da empresa
em si que vai determinar sua natureza jurídica.

O que irá afastar a verba paga a título de "Ajuda de Custo" da incidência

tributária é a estreita observância à legislação específica que trata da matéria.

Dessa forma, os valores pagos pela recorrente aos segurados que lhe prestam

serviços a título de ajuda de custo integram o salário de contribuição, conforme inciso I, art .28,

da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Medida Provisória	 L596-I4/1997, convertida na

Lei 9,528/97.

Por tudo que foi exposto, concluo que a recorrente deixou de informar, na

GFIP, os fatos geradores apontados pela autoridade autuante nos anexos do Relatório Fiscal da

Infração, infringindo, dessa forma, o inciso IV, § 5°, do art. .32, da Lei 8,212/91.

Assim, houve infração a mais de um dispositivo da legislação previdenciária,

ensejando a lavratura de mais de um auto de infração.

Portanto, como é obrigação de toda empresa informar corretamente, em

GFIP, dados de interesse do INSS, relacionados ou não com os fatos geradores da contribuição

previdenciária, e como não é facultado ao servidor público eximir-se de aplicar uma lei, a

Autoridade Fiscal, ao constatar o descumprimento de obrigação acessória, lavrou corretamente

o presente auto, em observância ao art, 33 da Lei 8212/99 e art. 29.3 do Regulamento da

Previdência Social, aprovado pelo Decreto 1048/99:

Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro
Social lavrará, de imediato, auto-de-infração com discriminação
clara e precisa da infração e das circunstâncias em que .foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e
os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua
lavra! ura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes (grifei).



Nesse sentido,

CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;

Voto no sentido de CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE

PROVIMENTO,

É como voto..

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2010.

BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS - Relatora
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