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CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS 
 

1ª TURMA 
 

(DE 23 A 25 DE MAIO) 
 
 
 
1 - Processo: 10882.001872/00-34 - Nome do Contribuinte: CREDICARD 
SA/-ADM DE CART DE CREDITO - RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE. 
 
Relator: FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: PERC. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. A 
apresentação, por ocasião do protocolo do PERC, de Certidão Negativa com 
Efeito de Positiva faz prova da regularidade fiscal em relação à quitação dos 
tributos e contribuições federais. Débitos fiscais posteriores não justificam o 
indeferimento do pedido. 
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Resultado: 

Por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso especial do 

contribuinte para aplicar a súmula nº 37 do CARF, a qual dispõe que: ―Para 

fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais 

(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao 

período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na 

qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em 

qualquer momento do processo administrativo, nos termos do Decreto nº. 

70.235/72.” 

 

 
 

 
 
 
2 - Processo: 10120.006956/2006-14 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: CEPALGO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL Ano-calendário: 
2000 Ementa: NULIDADE DE LANÇAMENTO. O art. 904 do RIR199 não é 
impeditivo de se levar a cabo o procedimento fiscalizatório no recesso da 
unidade fazendária, fora do domicilio do contribuinte. NULIDADE DE 
LANÇAMENTO - MUDANÇA DE CRITÉRIO 
JURÍDICO Lançamento de multa isolada por falta de pagamento de CSL por 
estimativa 
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não configura mudança de critério jurídico pelo fato de haver lançamento de 
multa proporcional sobre CSL anual. MULTA ISOLADA. EXISTÊNCIA DE 
MULTA PROPORCIONAL. A multa de oficio sobre CSL efetiva (anual) exclui a 
incidência da multa isolada sobre CSL mensal por estimativa. Apenado o 
continente, incabível apenar o conteúdo. 
 

Relatório: 
 
Recurso da Fazenda Nacional pela manutenção das multas, isolada e de 
ofício, aplicadas cumulativamente.  
 
Voto: 
 
No entender do Conselheiro Relator é plenamente possível a aplicação 
concomitante da multa isolada e multa de ofício, uma vez que  tais penalidades 
não possuem a mesma natureza jurídica, incidindo sobre fatos autônomos e 
com bases imponíveis absolutamente distintas: (i) descumprimento da norma 
legal que determina o pagamento mensal do imposto em bases estimadas; (ii) 
insuficiência de recolhimento do valor do tributo apurado anualmente. Nesse 
sentido, votou por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional e 
restabelecer a multa isolada, reduzindo o seu percentual para 50% (cinqüenta 
por cento).  
 
Divergência: 
 
A divergência instaurada pelo Conselheiro Sales consignou que esse recurso 
não deveria sequer ser conhecido, haja vista, que essa matéria já se encontra 
pacificada no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de 
que a infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza 
etapa preparatória do ato de reduzir o tributo devido no final do ano, devendo 
ser aplicado o principio da consunção. 
 
Resultado: 
 
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. 
Vencidos os conselheiros Alberto Pinto e Viviane Vidal.  
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3 - Processo: 10315.000321/2006-18 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: WR ENGENHARIA LTDA - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL 
EXERCÍCIO: 2002, 2003, 2004, 2005 APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE 
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA ESTIMATIVA. Incabível a aplicação 
concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso 
do período de apuração e de oficio pela falta de pagamento de tributo apurado 
no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal 
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo 
critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O 
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação 
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo 
de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma 
arrecadação. 
 
 

Relatório: 
 
Trata-se de auto de infração de CSLL em que foi aplicada multa isolada sobre 
a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos, nos 
períodos de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. 
 
Voto: 
 
No entender do Conselheiro Relator é plenamente possível a aplicação 
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concomitante da multa isolada e multa de ofício, uma vez que  tais penalidades 
não possuem a mesma natureza jurídica, incidindo sobre fatos autônomos e 
com bases imponíveis absolutamente distintas: (i) descumprimento da norma 
legal que determina o pagamento mensal do imposto em bases estimadas; (ii) 
insuficiência de recolhimento do valor do tributo apurado anualmente. Nesse 
sentido, votou por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional e 
restabelecer a multa isolada, reduzindo o seu percentual para 50% (cinqüenta 
por cento).  
 
Divergência: 
 
A divergência instaurada pelo Conselheiro Sales consignou que esse recurso 
não deveria sequer ser conhecido, haja vista, que essa matéria já se encontra 
pacificada no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de 
que a infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza 
etapa preparatória do ato de reduzir o tributo devido no final do ano, devendo 
ser aplicado o principio da consunção. 
 
Resultado: 
 
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. 
Vencidos os conselheiros Alberto Pinto e Viviane Vidal.  
 

 
 
 

 
6 - Processo: 13839.001091/00-27 - Nome do Contribuinte: COMPANHIA DE 
INFORM.DE JUNDIAI CIJUN - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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Assunto: OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. 
PENALIDADE. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. Entrega a 
destempo da Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF sujeita o 
infrator à aplicação da multa por inadimplemento no cumprimento de obrigação 
acessória, prevista no art. 5º, § 3º, do Decreto-lei nº 2.124, de 13 de junho de 
1984. 
DCTF. LEGALIDADE. É cabível a aplicação da multa pelo atraso na entrega da 
DCTF à vista no disposto na legislação de regência. PRECEDENTES DO STJ. 
RECURSO NEGADO. 
 

Por unanimidade de votos, o recurso do contribuinte não foi conhecido. 

Aplicação da Súmula nº 49 do CARF: “A denúncia espontânea (art. 138 do 

Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na 

entrega de declaração.” 

 
 

 
7 - Processo: 10950.002728/2005-11 - Nome do Contribuinte: CONTABE 
CONTABILIDADE BERNABE LTDA - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 18/02/2005 DCTF. 
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. CONGESTIONAMENTO DE DADOS NO 
SITE DA RECEITA FEDERAL. RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE ATO 
DECLARATÓRIO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
CESSAMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS 
DECLARAÇÕES VIA INTERNET. Uma vez que a própria Receita Federal, 
através do Ato Declaratório Executivo SRF nº 24, de 08.04.2005, reconhecera a 
ocorrência de problemas técnicos nos sistemas eletrônicos para a recepção e 
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transmissão de declarações, torna-se não devida a multa haja vista que com 
relação à data imposta como limítrofe para a entrega, nada há que comprove 
que posteriormente a esta não havia mais a impossibilidade de transmissão das 
declarações via internet. 
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega da DCTF. No caso em 
apreço, o contribuinte atrasou dez dias para entregar a DCTF, em virtude de 
problemas no processamento de dados do site da Receita Federal.  
 
Voto: 
 
A relatora consignou que a Receita Federal deve oferecer aos contribuintes 
todas as condições para o cumprimento de suas obrigações. Com relação ao 
Ato Declaratório SRF n° 24 de 2005, o qual reconheceu a ocorrência de 
problemas técnicos nos sistemas eletrônicos para a recepção e transmissão 
das declarações, somente foi publicado bem depois da data que o contribuinte 
efetivamente entregou sua DCTF, razão pela qual restou demonstrada a boa-
fé do contribuinte em cumprir a sua obrigação. Dessa forma, votou por negar 
provimento ao recurso da Fazenda Nacional. 
 
Divergência: 
 
A tese divergente concluiu que o contribuinte não demonstrou ter exaurido 
todos os meios possíveis para entregar a DCTF no prazo correto, razão pela 
qual entendeu pelo provimento do recurso da Fazenda Nacional. 
 
Resultado: 
 
Dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, por maioria de votos. 
Vencidos os conselheiros: Sales, Karem, João Carlos e Claudemir. 
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8 - Processo: 10950.002295/2005-96 - Nome do Contribuinte: 
CONSTRUTORA KAIROS LTDA - RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 18/02/2005 DCTF - 
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA - CONGESTIONAMENTO DE DADOS 
NO SITE DA RECEITA FEDERAL - RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE ATO 
DECLARATÓRIO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
CESSAMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS 
DECLARAÇÕES VIA INTERNET. Uma vez que a própria Receita Federal, 
através do Ato Declaratório Executivo SRF nº 24, de 08.04.2005, reconhecera a 
ocorrência de problemas técnicos nos sistemas eletrônicos para a recepção e 
transmissão de declarações, torna-se não devida a multa haja vista que com 
relação à data imposta como limítrofe para a entrega, nada há que comprove 
que posteriormente a esta não havia mais a impossibilidade de transmissão das 
declarações via internet. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Idem ao 7. 

 
 

 
9 - Processo: 10950.002737/2005-02 - Nome do Contribuinte: CRUZ MALTA 
FOMENTO MERCANTIL LTDA - RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 18/02/2005 DCTF - 
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA - CONGESTIONAMENTO DE DADOS 
NO SITE DA RECEITA FEDERAL - RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE ATO 
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DECLARATÓRIO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
CESSAMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS 
DECLARAÇÕES VIA INTERNET. Uma vez que a própria Receita Federal, 
através do Ato Declaratório Executivo SRF nº 24, de 08.04.2005, reconhecera a 
ocorrência de problemas técnicos nos sistemas eletrônicos para a recepção e 
transmissão de declarações, torna-se não devida a multa haja vista que com 
relação à data imposta como limítrofe para a entrega, nada há que comprove 
que posteriormente a esta não havia mais a impossibilidade de transmissão das 
declarações via internet. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Idem ao 7. 

 
 

 
 
10 - Processo: 13527.000221/2002-61 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: COMPANHIA AGRICOLA SAO FRANCISCO - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1992 
IRPJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA IPC/BTNF. CONTAS DE 
AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA DIFERENÇA PARA 
DEDUÇÃO DO RESULTADO. ANO-BASE 1991. IMPOSIBILIDADE DE 
EXIGÊNCIA POR MERA POSTERGAÇÃO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE DE 
SATISFAÇÃO DA DIFERENÇA QUANDO DO AJUSTE DO PERÍODO 
SUBSEQÜENTE. Recurso Voluntário Provido. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de exigência de  Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no 
exercício de 1992 (ano-calendário 1991), apontando a autoridade lançadora à 
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contabilização indevida de despesas indedutíveis — diferença IPC/BTNF de 
depreciação e amortização, dedutível somente a partir de 1993.  
 
Voto: 
 
Inicialmente, o relator consignou que não seria possível a dedução dos valores 
da diferença IPC/BTNF no exercício de 1992, uma vez que essa dedução 
somente foi autorizada a partir de 1993. E, diferentemente do consignado no 
acórdão recorrido, não seria possível considerar que o contribuinte postergou o 
pagamento do tributo, posto que, para a caracterização da postergação é 
necessário restar cabalmente comprovado que o pagamento ocorreu em 
período posterior, o que neste caso não ocorreu. A prova da postergação do 
pagamento cabe ao contribuinte.  
 
Resultado: 
 
Dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, por unanimidade de votos.  
 

 
 

 
 
11 - Processo: 10855.000755/92-81 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: CONFECCOES MAGISTER LTDA – RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IRPJ - DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE COMPETÊNCIA - 
APLICAÇÃO DO PN CST N° 02/96 - FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DA 
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA - A falta de contabilização da 
provisão para o imposto de renda provoca aumento do montante do patrimônio 
líquido a ser corrigido por ocasião do encerramento do período seguinte, 
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provocando redução no montante do imposto de renda a ser recolhido naquele 
período. Como conseqüência, no próximo período, nova distorção contábil 
provocada por aquele erro, determinará redução do montante do patrimônio 
líquido com conseqüente aumento do imposto de renda a ser calculado, 
provocando notório caso de postergação do imposto de renda, que, deixado de 
ser recolhido em um período, será compensado parcial ou integralmente por 
recolhimentos nos períodos subseqüentes. Tendo sido caracterizada a 
postergação é imperiosa a aplicação das normas vinculantes contidas no PN 
CST n° 02/96, sob pena de improcedência do lançamento que as desatendeu, já 
que não se cumpriu a determinação do contido no art. 6º do Decreto-lei n° 
1.598/77. OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADA POR SUPRIMENTOS 
DE CAIXA DE ORIGEM OU EFETIVA ENTREGA NÃO COMPROVADA - 
SUPRIMENTO DE CAIXA POR TERCEIROS - Não se subsume à presunção de 
omissão de receita estabelecida no art. 181 do RIR/80 o fato de não se 
comprovar origem e efetiva entrega de recursos entregues à sociedade por 
pessoa diversa das mencionadas no aludido dispositivo. SUPRIMENTO DE 
CAIXA POR SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA - A falta de comprovação, após 
adequada intimação, da origem ou da efetiva entrega de numerário para suprir o 
caixa da sociedade, por sócio, permite a aplicação da presunção legal tipificada 
no artigo 181 do RIR/80. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. 
 
 

Pedido de vista do Conselheiro Sales, antes de iniciados os debates.  

 
 
 

 
12 - Processo: 10840.003172/2005-10 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: PROJEMI MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA EPP - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Ano-calendário: 
2005 Ementa: SIMPLES. NÃO EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. A vedação imposta pelo inciso 
XIII do artigo 9º da Lei 9.317, de 1996, não alcança as microempresas nem as 
empresas de pequeno porte constituídas por empreendedores que agregam 
meios de produção para explorar atividades econômicas de forma organizada 
com o desiderato de gerar ou circular bens ou de prestar quaisquer serviços. Ela 
é restrita aos casos de inexistência da figura do empreendedor cumulada com a 
prestação de serviços como atividade exclusiva e levada a efeito diretamente 
pelos sócios da pessoa jurídica qualificados profissionalmente dentre as 
atividades indicadas no dispositivo legal citado. A atividade de prestação de 
serviços de montagem e manutenção industrial não se equipara a atividade de 
engenheiro mecânico. Recurso Voluntário Provido. 
 
 

Por unanimidade de votos, recurso da Fazenda Nacional não foi conhecido. 

Matéria sujeita a aplicação da Súmula nº 57 do CARF: “A prestação de 

serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em 

máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços 

profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a 

permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.” 

 
 

 
13 - Processo: 10850.000125/2005-03 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: PRISMATEC S.J. R. PRETO LTDA-ME - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
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Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Ano-calendário: 
2001 Ementa: Simples. Exclusão desmotivada. Prestação de serviços técnicos e 
manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Atividade permitida. 
Carece de legitimidade a exclusão de pessoa jurídica do Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples) quando exclusivamente motivada no exercício da 
prestação de serviços técnicos e manutenção de máquinas e equipamentos 
industriais por sociedade empresária. A vedação imposta pelo inciso XIII do 
artigo 9º da Lei 9.317, de 1996, não alcança as microempresas nem as 
empresas de pequeno porte constituídas por empreendedores que agregam 
meios de produção para explorar atividades econômicas de forma organizada 
com o desiderato de gerar ou circular bens ou prestar quaisquer serviços. Ela é 
restrita aos casos de inexistência de atividade economicamente organizada 
caracterizada pela prestação de serviços profissionais como atividade exclusiva 
e levada a efeito diretamente pelos sócios da pessoa jurídica qualificados dentre 
as atividades indicadas no dispositivo legal citado. 
 

Idem ao 12.  

 
 

 
14 - Processo: 10820.001368/2004-27 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SHP-SERV. HIDRAULICOS E PNEUM. LTDA -EPP - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 

 

SSP - 85198v3  

14 

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Ano-calendário: 
2002 Ementa: SIMPLES. EXCLUSÃO.  Não poderá ser confundida com 
atividade similar a de engenharia mecânica, privativa de engenheiros ou 
assemelhados, ramo de oficina de prestação de serviços na área de 
manutenção e reparo de equipamentos hidráulicos e pneumáticos. Atividade 
exercida não se encontra enquadrada nas atividades incluídas nos dispositivos 
de vedação à opção pelo regime especial do sistema integrado de pagamento 
de impostos e contribuições das microempresas e das empresas de pequeno 
porte. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Idem ao 12. 

 
 

 
15 - Processo: 10840.000342/2005-12 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: USIFRESA SERRANA COM DE PECAS LTDA ME - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Ano-calendário: 
2004 Ementa: SIMPLES. NÃO EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
USINAGEM. A vedação imposta pelo inciso XIII do artigo 9º da Lei 9.317, de 
1996, não alcança as microempresas nem as empresas de pequeno porte 
constituídas por empreendedores que agregam meios de produção para 
explorar atividades econômicas de forma organizada com o desiderato de gerar 
ou circular bens ou de prestar quaisquer serviços. Ela é restrita aos casos de 
inexistência da figura do empreendedor cumulada com a prestação de serviços 
como atividade exclusiva e levada a efeito diretamente pelos sócios da pessoa 
jurídica qualificados profissionalmente dentre as atividades indicadas no 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 

 

SSP - 85198v3  

15 

dispositivo legal citado. A atividade de usinagem e montagem de peças não se 
equipara a atividade de engenheiro. Recurso Voluntário Provido. 
 

Idem ao 12. 

 
 
 
 

 
 
16 - Processo: 10930.005846/2003-40 - Recorrentes: ALGITUR TURISMO 
LTDA e FAZENDA NACIONAL - Responsável Solidário: ALFONS 
GARDEMANN - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE, RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: VIVIANE VIDAL WAGNER 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E OUTROS – AC. 1997 a 
1999 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – RECURSO VOLUNTÁRIO - 
INTEMPESTIVIDADE - O recurso voluntário deve ser protocolado no prazo de 
30 dias a contar da data da ciência do sujeito passivo do acórdão que julgou o 
processo em primeira instância, sob pena de não ser o mesmo conhecido. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – RECURSO VOLUNTÁRIO – 
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO – POSSIBILIDADE – é possível a apresentação 
de recurso voluntário por pessoa incluída no rol dos responsáveis solidários com 
vista à discussão de aspectos do lançamento tributário. 
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 1 
CC Nº 02. CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 
– POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO SIGILO 
BANCÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 1 CC Nº 01. PRELIMINAR – 
DECADÊNCIA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - FRAUDE – 
comprovado o evidente intuito de fraude o prazo decadencial desloca-se da 
regra do parágrafo 4º do artigo 150 para a do inciso I do artigo 173, ambos do 
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CTN. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – CSLL/COFINS - INAPLICABILIDADE 
DO ART. 45 DA LEI N. 8.212/91 FRENTE ÀS NORMAS DISPOSTAS NO CTN – 
A partir da Constituição Federal de 1988, as contribuições sociais voltaram a ter 
natureza jurídico-tributária, aplicando-se-lhes a elas todos os princípios 
tributários previstos na Constituição (art. 146, III, ―b‖), e no Código Tributário 
Nacional (arts. 150, § 4o. e 173). PRELIMINAR – NULIDADE DO 
LANÇAMENTO – presente os pressupostos do lançamento, não há que se falar 
em nulidade da autuação. SUJEIÇÃO PASSIVA – INTERPOSTAS PESSOAS – 
comprovada a interposição de pessoas, o lançamento deve ser efetuado no real 
possuidor dos valores a serem tributados. IRPJ – ATIVIDADE DE CÂMBIO – 
LUCRO REAL – OBRIGATORIEDADE - as pessoas jurídicas que se dediquem à 
atividade cambial estão obrigadas à apuração do lucro real. IRPJ – LUCRO 
ARBITRADO – CABIMENTO – É cabível o arbitramento do lucro de pessoa 
jurídica, na hipótese da não apresentação da escrituração contábil e fiscal, 
quando regularmente intimado a tanto, aquela não o faça. IRPJ – PRESUNÇÃO 
LEGAL – OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM 
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - O artigo 
42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados 
em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira, 
de que o titular, regularmente intimado não faça prova de sua origem, por 
documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida. IRPJ – 
ATIVIDADE DE CÂMBIO – CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MOEDA - para que seja 
considerado o custo da moeda negociada na apuração do lucro real o sujeito 
passivo deve proceder à comprovação dos mesmos, não bastando a simples 
alegação. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. MULTA DE OFÍCIO – 
QUALIFICAÇÃO – EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE – presente o evidente 
intuito de fraude a que se manter a qualificação da multa de ofício aplicada. 
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA 
– a sistemática de recolhimento por estimativa é conseqüência da existência de 
IRPJ apurado anualmente, sendo o lançamento do IRPJ considerado 
improcedente, deve ser cancelado, também, o lançamento da multa isolada. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPUTAÇÃO – a competência para 
análise da imputação de responsabilidade solidária é do órgão administrativo 
responsável pela execução fiscal, no caso a Procuradoria da Fazenda Nacional. 
LANÇAMENTOS REFLEXOS - O decidido em relação ao tributo principal aplica-
se às exigências reflexas em virtude da relação de causa e efeitos entre eles 
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existentes, à exceção de quando o motivo de exclusão não tem relação com a 
legislação de regência do tributo lançado por decorrência. Recurso Voluntário 
não Conhecido. Recurso voluntário provido em parte. 
 

Relatório: 
 
A matéria recorrida diz respeito tão somente à legitimidade ou não de 
insurgência do responsável solidário em âmbito administrativo, por ter ele 
interesse na discussão do crédito tributário constituído, tendo em vista que foi 
incluído no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário. Definir se a 
análise das questões relativas à dita inclusão, são de competência da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão administrativo com competência 
para a cobrança dos referidos créditos ou se competem à Fiscalização?  
 
Debates: 
 
A Conselheira Relatora consignou que grande parte da doutrina tende a aceitar 
a possibilidade de discussão, em âmbito administrativo, quanto à 
responsabilidade solidária, especialmente, se observados os princípios da 
ampla defesa e do contraditório. Em continuidade, ressaltou que entende ser 
possível a defesa administrativa de todos aqueles a quem são imputados os 
fatos jurídicos tributários.  
 
Houve pedido de vista da Conselheira Suzy Hoffmann.   

 
 
 
 

 

22 - Processo: 19679.005549/2003-05 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: MGMAR SERVICOS CINEMATOGRAFICOS LTDA ME - 
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR DIA 24 DE MAIO DE 2011, ÀS 
08:30 HORAS. 
 

Relator: SUSY GOMES HOFFMANN 
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Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – SIMPLES Exercício: 1998 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não 
existindo omissões, obscuridade ou contradição a ser sanada, não podem ser 
providos os Embargos de Declaração. Embargos de Declaração Conhecidos e 
Rejeitados. 
 
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE — SIMPLES Exercício: 1998 Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte - SIMPLES. SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
- Podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de 
montagem e manutenção de equipamentos industriais, desde que comprovado 
nos autos que tais serviços não necessitam da atuação de engenheiro. Não 
podem estar no SIMPLES, os exercícios em que a receita extrapolou os limites 
legais. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.  
 

Recurso da Fazenda Nacional se insurgiu contra apenas um dos fundamentos 
do acórdão recorrido, e para que o recurso pudesse ser conhecido, 
necessariamente deveria haver impugnação a todos os fundamentos. Por 
unanimidade de votos, recurso não conhecido.  

 
 

 

 
23 - Processo: 13609.000453/2001-28 - Nome do Contribuinte: NUTRIR 
PRODUTOS ALIMENTICIOS S A - RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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Assunto: EMBARGOS DE DECLARAÇAO- Sendo procedente a dúvida 
manifestada pela autoridade encarregada de executar o Acórdão, acolhem-se os 
embargos para esclarecê-la. INEXATIDÃO MATERIAL- RETIFICAÇÃO. 
Configurada a ocorrência de inexatidão material, deve a decisão ser retificada 
R.P.J. – PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. 
DECADÊNCIA – O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e as Contribuições 
Sociais se submetem à modalidade de lançamento por homologação, eis que é 
exercida pelo contribuinte a atividade de determinar a matéria tributável, o 
cálculo do tributo e pagamento do "quantum" devido, independente de 
notificação, sob condição resolutória de ulterior homologação. Assim, o fisco 
dispõe do prazo de 5 anos, contado da ocorrência do fato gerador, para 
homologá-lo ou exigir seja complementado o pagamento antecipadamente 
efetuado, caso a lei não tenha fixado prazo diferente e não se cuide da hipótese 
de sonegação, fraude ou conluio (ex-vi do disposto no parágrafo 4º do art. 150 
do CTN). OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS À CONTA 
CAIXA. – Os suprimentos de numerários à conta Caixa, feitos por sócios da 
sociedade não anônima, quando não comprovada a origem e o efetivo ingresso 
dos recursos, configuram indícios veementes que autorizam presumir omissão 
no registro de receitas, do que resulta incidência da regra jurídica inserta no 
artigo 282 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado com o Decreto nº 
3000, de 1999. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXAPERAÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA. – Não cabe o agravamento da penalidade prevista no artigo 
957, II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado com o Decreto nº 3000, 
de 1999, quando a tributação resulte de presunção legal relativa, "júris tantum", 
e as circunstâncias que venham de autorizar a exasperação da penalidade não 
restem minuciosa e justificadamente comprovadas. O contrato e outros 
documentos emitidos em conseqüência do negócio jurídico realizado por 
irrelevantes, não se prestam a tanto. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ANO 
CALENDÁRIO ENCERRADO. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADAMENTE. 
AGRAVAMENTO. NÃO CABIMENTO. – Se do trabalho de auditoria fiscal, 
desenvolvido após o encerramento do ano calendário, resultar exigência de 
imposto por presumida omissão no registro de receitas (suprimentos de caixa), e 
sobre tal exigência incidir multa de lançamento de ofício, descabe refazimento 
dos cálculos dos pagamentos do tributo que eventualmente deveriam ter sido 
efetuados, por estimativa, abrangendo os quatro exercícios anteriores, com 
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vistas à aplicação da penalidade de que cuida o artigo 44, parágrafo primeiro da 
Lei nº 9.430, de 1996, notadamente quando em seu percentual mais elevado. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PIS. COFINS. 
PROCEDIMENTO REFLEXO. - A decisão prolatada no processo instaurado 
contra a pessoa jurídica, intitulado de principal ou matriz, da qual resulte 
declarada a materialização ou insubsistência do suporte fático que também 
embasa a relação jurídica referente às exigências materializadas contra a 
mesma empresa, relativamente à Contribuição Social, à contribuição para o PIS 
e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, aplica-
se, por inteiro, aos denominados procedimentos decorrentes ou reflexos. 
Recurso conhecido e provido, em parte. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de discussão quanto à adesão parcial pelo contribuinte ao 
parcelamento fiscal. O contribuinte apresentou pedido de desistência parcial do 
recurso. O Conselheiro Francisco de Sales consignou que conforme alteração 
do RICARF, para o correto prosseguimento do feito, os autos deverão ser 
remetidos à Delegacia de Julgamento para que essa possa apartar a parte do 
processo em que não houve adesão ao parcelamento. Assim, haverá uma 
nova consolidação dos débitos e o processo continuará quanto a essa parte. 
 
O processo foi retirado de pauta com vista coletiva.  

 
 
 

 
 
24 - Processo: 10120.008367/2004-09 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: MARQUEZ & MARTINS - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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Assunto: PAF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - A competência para 
execução de fiscalização, delegada através de Mandado de Procedimento 
Fiscal, não desconhece o princípio da competência vinculada do servidor 
administrativo e da indisponibilidade dos bens públicos. Continuação de trabalho 
fiscal com prorrogação feita, tempestivamente, por meio eletrônico, é válida nos 
termos das Portarias do Ministério da Fazenda de nos. 1265/1999 e 3007/2001. 
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – DESCABIMENTO - Sobre os créditos 
apurados em procedimento de ofício só cabe a exasperação da multa quando 
restar tipificada a hipótese de incidência do artigo 1º inciso I da Lei 8137/1990. 
No caso dos autos se aplica a multa de ofício do inciso primeiro do artigo 44 da 
Lei 9430/1996. Sumula 14 do 1º CC. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente 
provido. 
 

Relatório:  
 
Trata-se de discussão quanto à qualificação da multa. A autuação teve por 
fundamento a ocorrência de receitas operacionais não declaradas. Nos 
períodos examinados foram entregues declarações (DIRPJ e/ou DCTF) sem 
informações de 
tributos ou contribuições a recolher (declarações ―zeradas‖), em descompasso 
com a verdade material.  
 
Voto: 

Inicialmente, o Relator entendeu que a Súmula nº 14 do CARF (A simples 

apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a 

qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente 

intuito de fraude do sujeito passivo.), comporta diversas interpretações, uma 

vez que seu conteúdo é bastante genérico. Para o Relator, a contribuinte 

praticou conduta deliberada com intuito de omitir receitas, uma vez que as 

declarações apresentadas encontravam-se ―zeradas‖, sem qualquer 
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lançamento. Portanto, não se trata de declaração inexata, tampouco de erro no 

seu preenchimento. 

No mais, não desconstitui a infração o fato de o contribuinte apresentar os 

documentos solicitados pela Fiscalização. Deste modo, caracterizada a 

sonegação deve ser restabelecida a multa qualificada. 

Resultado: 

Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda 

Nacional para restabelecer a multa qualificada. Vencido o conselheiro João 

Carlos de Lima Júnior.  

 
 

 

 
 
26 - Processo: 10850.002288/2004-31 - Nome do Contribuinte: COMERCIAL 
CARNES DERIV. V. GENTIL LTDA - Contribuinte Responsável: DÉCIO 
CASTILHO AFONSO - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: NORMAS PROCESSUAIS: RESPONSABILIDADE - Incabível discutir-
se responsabilidade solidária no processo administrativo fiscal, pois tal questão 
está adstrita à fase de cobrança do crédito tributário. PEREMPÇÃO - Não se 
conhece do recurso apresentado após o decurso do prazo legal. Recursos não 
conhecidos. 
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Relatório:  
 
Possibilidade de discussão da responsabilidade solidária em sede de processo 
administrativo federal. 
 
Resultado: 
 
Determinar a remessa dos autos à câmara a quo, para que se manifeste 
quanto ao mérito do recurso voluntário interposto pelo responsável solidário. 
Dar provimento ao recurso, por unanimidade de votos.  

 
 

 
28 - Processo: 13656.001073/2004-98 - Recorrente: DEPARTAMENTO 
MUNIC DE ELETRICIDADE DME e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - 
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Assunto: PERÍCIA/DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE - A perícia se reserva à 
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados 
para o deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser 
demonstrado pela juntada de documentos. (Acórdão nº 107-05.820 no Recurso 
nº 111.354) IRPJ/CSLL/PIS E COFINS – PESSOA JURÍDICA CRIADA COMO 
AUTARQUIA MUNICIPAL PARA EXECUTAR, POR CONCESSÃO, SERVIÇO 
PÚBLICO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – NATUREZA JURÍDICA DE FATO – 
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA – O exercício pelo município, mediante concessão, de 
serviço público de competência da União, com cobrança de tarifas e nas 
mesmas condições aplicáveis a empreendimentos privados não está abrigado 
pela imunidade constitucional. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de descumprimento pelo sujeito passivo de obrigações principais e 
acessórias relativas aos tributos e contribuições federais por entender que é 
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uma autarquia municipal, amparada pela imunidade de que trata o art. 150, VI, 
"a", e § 2°, 
da Constituição Federal. E, com relação ao PIS/Pasep e a COFINS, a 
fiscalização também não aceitou o argumento da contribuinte de que o art. 2° 
da Lei n° 9.718 não inclui pessoas jurídicas de direito público no rol de sujeitos 
passivos dessas contribuições. 
 
A patrona da contribuinte argumentou que somente seria possível a perda de 
imunidade se a autárquica municipal houvesse desrespeitado as normas 
atinentes ao gozo da imunidade, o que não teria ocorrido. Sustentou que não 
seria possível a manutenção da exigência de IRPJ e CSLL, uma vez que não 
havia acréscimo patrimonial para a entidade autárquica. Que o sujeito passivo 
jamais promoveu escrituração contábil, desse modo, tornar-se-ia inviável a 
apuração do lucro real, já que para tanto a contabilidade da empresa seria 
imprescindível. Destacou que a exigência com base no lucro real não 
considerou a dedutibilidade de nenhuma despesa. 
 
Voto: 
 
Inicialmente, a relatora consignou que a contagem do prazo decadencial deveria ser 
feita com base no artigo 173, inciso I do CTN, haja vista a inexistência de qualquer 
pagamento. Neste sentido, fez referência ao precedente do RESP 973.733, julgado 
pelo STJ sob a forma de Recurso Repetitivo, como referência para a contagem dos 
prazos decadenciais, portanto, o prazo deve ser contado a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte ao fato imponível.  
 
No mérito, consignou que a Recorrente participa da concessão de outras empresas 
privadas ou aluga sua estrutura para outras empresas, restando demonstrado que o 
sujeito passivo explora outras atividades econômicas com intuito de obter lucro. 
Assim, votou por negar provimento ao recurso do sujeito passivo.  
 
Resultado: 
 
Negar provimento ao recurso, por maioria de votos.  
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31 - Processo: 10073.001487/2003-07 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: LANCE VIDEO DE VOLTA REDONDA LTDA - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Exercício: 2003 
SIMPLES. ATIVIDADE IMPEDITIVA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL. 
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS. A simples menção de atividade impeditiva no 
objeto do contrato social da Recorrente não é, por si só, motivo de exclusão do 
SIMPLES. Acostadas aos autos prova de que as atividades exercidas pela 
Recorrente são perfeitamente permitidas pela legislação vigente, impõe-se a 
revogação do Ato Declaratório de Exclusão. RECURSO VOLUNTÁRIO 
PROVIDO. 
 

Relatório: 
 
A discussão cingiu-se em definir se a inclusão no contrato social do 
contribuinte de atividade vedada pelo SIMPLES seria ou não suficiente a 
excluí-lo desse regime. 
 
Resultado: 
 
Os conselheiros entenderam que a inclusão no contrato social de atividade 
vedada no SIMPLES gera uma presunção relativa, a qual pode ser dirimida 
pelo próprio contribuinte através da produção de provas. No caso em apreço, o 
contribuinte logrou demonstrar que não exercia a atividade vedada, razão pela 
qual, a Turma negou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, por 
unanimidade de votos.  

 
. 
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33 - Processo: 10840.001328/2004-47 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: KMB SERVICOS S/S LTDA-ME – RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples ANO-
CALENDÁRIO: 2003 A simples previsão no contrato social da empresa de 
atividade que não se comprovou como efetivamente realizada não impede a sua 
opção pelo Simples. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Idem ao 31. 

 
 

 
34 - Processo: 10840.002052/2004-14 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SERMOCOMP SERV COM DE PECAS LTDA ME - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Ano-calendário: 
2002 Ementa: Simples. Exclusão desmotivada. Prestação de serviços de 
reparação, manutenção e montagens, com venda de peças hidráulicas tais 
como tubos e conexões. Atividade permitida. Carece de legitimidade a exclusão 
de pessoa jurídica do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples) 
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quando exclusivamente motivada no exercício da prestação de serviços de 
reparação, manutenção e montagens e essa é apenas uma das atividades da 
sociedade empresária. A vedação imposta pelo inciso XIII do artigo 9º da Lei 
9.317, de 1996, não alcança as microempresas nem as empresas de pequeno 
porte constituídas por empreendedores que agregam meios de produção para 
explorar atividades econômicas de forma organizada com o desiderato de gerar 
ou circular bens ou prestar quaisquer serviços. Ela é restrita aos casos de 
inexistência de atividade economicamente organizada caracterizada pela 
prestação de serviços profissionais como atividade exclusiva e levada a efeito 
diretamente pelos sócios da pessoa jurídica qualificados dentre as atividades 
indicadas no dispositivo legal citado. 
 
 

Por unanimidade de votos, recurso da Fazenda Nacional não foi conhecido. 

Matéria sujeita a aplicação da Súmula nº 57 do CARF: “A prestação de 

serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em 

máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços 

profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a 

permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.” 

 
 

 
35 - Processo: 10875.002833/2002-40 - Recorrente: PECAS VENDAS 
REPRESENTACOES LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - RECURSO 
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - EXERCÍCIO: 1997 
- DECADÊNCIA OMISSÃO DE RECEITA - As informações constantes das 
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF fazem prova direta 
em relação às receitas nelas indicadas pelas fontes pagadoras, caracterizando 
receita omitida as diferenças entre esses valores e aqueles lançados na DIPJ. 
DEDUTIBILIDADE DE TRIBUTO - O Pis e a Cofins exigidos no lançamento de 
ofício, por decorrência, estão com a sua exigibilidade suspensa desde a 
lavratura do auto de infração, sendo portanto indedutíveis das bases de cálculo 
do IRPJ e da CSLL (parágrafo 1º do artigo 41 da Lei n. 8981, de 1995). 
Decadência Rejeitada. Recurso Negado. 
 

Pedido de vista. Conselheiro Cartaxo 

 
 
 

 
37 - Processo: 13603.000089/2005-80 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: METROMEC INDUSTRIAL LTDA – RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Exercício: 2003 
Atividade Vedada. Não Configuração. Não configura atividade típica de 
engenheiro a fabricação de espaçadores, eixos, anéis, chapas ou os serviços de 
usinagem, furação, recuperação, embuchamento de peças para máquinas 
industriais, executadas a partir de especificação elaborada por terceiros. 
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Idem ao 34. 
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38 - Processo: 13807.004914/2003-67 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: TANCETTI SERVS EMPRESARIAIS S/C LTDA - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 
1998 INCLUSÃO NO SIMPLES. Serviços de instalação, manutenção e 
reparação de máquinas de escritório e de informática. Desnecessidade de 
profissional habilitado. Atividade não vedada, consoante o disposto no inciso IX 
do § 1º do artigo 17 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, cuja aplicação 
retroativa se dá com fundamento no artigo 106 do CTN. RECURSO 
VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Idem ao 34.  

 
 

 
39 - Processo: 13899.001238/2004-79 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SANDELL ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA ME - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Ano-calendário: 
2003 Ementa: SIMPLES. ATIVIDADE NÃO IMPEDIDA. CANCELAMENTO DO 
ADE DE EXCLUSÃO. As informações constantes dos autos revelam que a 
atividade exercida pela recorrente, de serviços de instalação, manutenção e 
reparo de máquinas e equipamentos em geral, de nenhuma forma se assemelha 
à atividade de engenharia, e não é impeditiva ao SIMPLES. O contribuinte vem 
desde o início de sua opção, em 23.10.2001, apresentando suas declarações e 
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recolhimentos de tributos à SRF na sistemática do SIMPLES, pelo que se 
reconhece seu direito de estar incluída no regime simplificado desde a data do 
início de suas atividades sem interrupção. 
 

Idem ao 34. 

 
 
 

 
Relator: VALMIR SANDRI 
 
40 - Processo: 16327.000112/2005-31 - Nome do Contribuinte: EAGLE 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Assunto: NULIDADE- Erros na apuração do crédito, se restarem provados, 
poderão acarretar o provimento total ou parcial do recurso, não implicando 
nulidade do lançamento. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. 
DISPONIBILIZAÇÃO FICTA PARA A CONTROLADORA AQUI NO BRASIL (MP 
nº 2.158-34/2001, ART. 74, § ÚNICO) – A partir da vigência do art. 74 da MP 
2.158-35/2001, para fim de determinação da base de cálculo do imposto de 
renda e da CSLL, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior até 
31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de 
dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses 
de disponibilização previstas na legislação em vigor. LUCROS AUFERIDOS 
POR INTERMÉDIO DE COLIGADAS E CONTROLADAS NO EXTERIOR- Na 
Lei 9.532/97 o fato gerador era representado pelo pagamento ou crédito 
(conforme definido no art. 1º da Lei 9.532/97), e o que se tributavam eram os 
dividendos. A partir da MP 2.158-35/2001, a tributação independe de pagamento 
ou crédito (ainda que fictos), deixando, pois, de ter como base os dividendos. 
LUCROS ORIUNDOS DE INVESTIMENTO NA ESPANHA – Nos termos da 
Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Imposto sobre a Renda entre Brasil e a Espanha, promulgada 
pelo Decreto nº 76.975, de 1976, em se tratando de lucros apurados pela 
sociedade residente na Espanha e que não sejam atribuíveis a estabelecimento 
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permanente situado no Brasil, não pode haver tributação no Brasil. Não são 
também tributados no Brasil os dividendos recebidos por um residente do Brasil 
e que, de acordo com as disposições da Convenção, são tributáveis na 
Espanha. CONVERSÃO CAMBIAL- A conversão dos lucros da coligada ou 
controlada para a moeda nacional, para fins de tributação no Brasil, obedece o 
disposto no § 4º do art. 25 da Lei 9.249/95 e no § 3º do art. 6º da IN SRF 
213/2002 LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL – O decidido para o 
lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele compartilha o 
mesmo fundamento factual, quando não há razão de ordem jurídica para lhe 
conferir julgamento diverso. JUROS DE MORA-SELIC- A utilização da taxa Selic 
para fins de incidência dos juros de mora está prevista em lei legitimamente 
inserida no ordenamento jurídico, não podendo órgão do Poder Executivo negar-
lhe aplicação JUROS SOBRE MULTA- Em relação a fatos geradores ocorridos 
antes de 1º de janeiro de 1997, só há dispositivo legal autorizando a cobrança 
de juros de mora à taxa SELIC sobre a multa no caso de lançamento de multa 
isolada, não porém quando ocorrer a formalização da exigência do tributo 
acrescida da multa proporcional. Nesse caso, só podem incidir juros de mora à 
taxa de 1%, a partir do trigésimo dia da ciência do auto de infração, conforme 
previsto no § 1o do art. 161 do CTN. 
 

Pedido de vista do Conselheiro Claudemir  

 
 

 
 
47 - Processo: 10980.003004/2004-49 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: ORTOFIX COM IMP EXP PROD MED HOS LTDA - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IRPJ - LUCRO REAL ANUAL - LUCRO PRESUMIDO - OPÇÃO. A 
opção pela tributação com base no lucro real somente se valida com o 
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pagamento da estimativa relativa ao mês de janeiro e a opção pelo lucro 
presumido com o pagamento do imposto relativo ao primeiro trimestre do ano-
calendário, inexistindo pagamento, o lançamento de ofício há de ser feito com 
base no lucro real trimestral. ESPONTANEIDADE - DCTF e DIPJ - 
RETIFICAÇÃO. Não são espontâneas as declarações retificadoras 
apresentadas após o início do procedimento fiscal, validamente notificado à 
contribuinte, através de intimação entregue e recebida na sua sede. 
DECADÊNCIA. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, mesmo 
que não tenha havido pagamento, o prazo de ciência é o do art. 150, § 4º, do 
CTN, pois o que se homologa é a atividade exercida pelo contribuinte. MULTA 
QUALIFICADA. A prestação de declaração inexata, por si só, não autoriza a 
aplicação da multa qualificada. TAXA SELIC. A partir de 1º de abril de 1995, os 
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela 
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação-SELIC para títulos federais 
(Súmula nº 4 do Primeiro Conselho de Contribuintes). Publicado no D.O.U. nº 05 
de 08/01/07. 
 

Relatório:  
 
Trata-se de discussão quanto à qualificação da multa. Nos períodos 
examinados foram entregues declarações (DIRPJ e/ou DCTF) sem 
informações de 
tributos ou contribuições a recolher (declarações ―zeradas‖), em descompasso 
com a verdade material.  
 
Voto: 
 

Inicialmente, o Relator entendeu que a Súmula nº 14 do CARF (A simples 

apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a 

qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente 

intuito de fraude do sujeito passivo.), comporta diversas interpretações, uma 

vez que seu conteúdo é bastante genérico. Para o Relator, a contribuinte 
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praticou conduta deliberada com intuito de omitir receitas, uma vez que as 

declarações apresentadas encontravam-se ―zeradas‖, sem qualquer 

lançamento. Portanto, não se trata de declaração inexata, tampouco de erro no 

seu preenchimento. 

No mais, não desconstitui a infração o fato de o contribuinte apresentar os 
documentos solicitados pela Fiscalização. Deste modo, caracterizada a 
sonegação deve ser restabelecida a multa qualificada. 

 

Resultado: 

 

Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda 
Nacional para restabelecer a multa qualificada. Vencido o conselheiro João 
Carlos de Lima Júnior. 

 

 
48 - Processo: 11065.005592/2002-98 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
 
Assunto: COMPENSAÇÃO – EFICÁCIA – Antes do advento da Lei nº 
10.637/2002, instituidora da declaração de compensação, a eficácia da 
compensação, por iniciativa do contribuinte, entre tributo de diferente espécie e 
destinação constitucional condiciona-se ao deferimento do pedido. MULTA 
ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS – BASE DE 
CÁLCULO – A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas pode ser 
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aplicada tanto dentro do ano-calendário a que se referem os fatos geradores, 
como nos anos subseqüentes, dentro do prazo decadencial. Se aplicada depois 
do levantamento do balanço, a base de cálculo da multa é a diferença entre a 
CSLL apurada e a estimativa recolhida. MULTA – NÃO CONFISCO – A multa, 
necessariamente sanção de ato ilícito, há de ser um ônus significativamente 
pesado, capaz de desestimular a conduta ensejadora da sua cobrança, pelo que 
a ela não se aplica o princípio do não-confisco. Recurso parcialmente provido. 
Publicado no D.O.U. nº 141 de 24/07/2008. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional em que se debate a base 
de cálculo da multa isolada relativa ao ano-calendário de 2000.  
 
Resultado: 
 
Encerrado o período fiscal a multa isolada deverá ter como base de cálculo a 
diferença entre a base de cálculo anual apurada e a estimativa obrigatória 
recolhida. Nesse sentido, a Turma negou provimento ao recurso da Fazenda 
Nacional, por unanimidade de votos. 

 
 
 

 
51 - Processo: 13710.002312/2001-82 - Nome do Contribuinte: ALSE 
MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 
2000 Ementa: SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITOS PERANTE A PGFN. 
REGULARIZAÇÃO. A regularização fiscal tributária perante a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, dos débitos em aberto descaracteriza a hipótese de 
exclusão do Simples prevista nos incisos XV e XVI, do artigo 9º da Lei nº 
9.317/96. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
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Resultado: 

Negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, por 

unanimidade de votos. Aplicação da Súmula nº 22 do CARF: ―É nulo o ato 

declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a existência de 

pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos 

débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.‖ 

 
 

 
 

 
54 - Processo: 13362.000159/2004-07 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SEBASTIAO DE SOUSA RODRIGUES –ME - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: SIMPLES - EXCLUSÃO DE OFÍCIO - ATIVIDADE VEDADA - 
Consoante as disposições contidas nos artigos 14 e 15 da Lei nº 9.317, de 1996, 
a exclusão do SIMPLES dar-se-á de ofício quando, entre outras situações, se 
constatar a prática da intermediação de negócios, atividade vedada aos optantes 
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por esse sistema. SIMPLES - EXCLUSÃO DE OFÍCIO - MANIFESTAÇÃO DE 
INCONFORMIDADE - A Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do 
SIMPLES não possui efeito suspensivo. COMPENSAÇÃO - DARF/SIMPLES - 
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de ofício, a autoridade 
fiscal deve, antes, promover a subtração dos eventuais pagamentos efetuados 
pelo contribuinte no Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES. 
Recurso provido parcialmente. 
 

Vista para a Conselheira Karem, antes de iniciados os debates.  

 

 
60 - Processo: 11060.002989/2003-59 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: MARCELO PEREIRA SOARES DOS SANTOS CIA LT - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 
2003 Ementa: SIMPLES EXCLUSÃO. Comprovado que a recorrente é uma 
sociedade empresária que se dedica exclusivamente a um pequeno negócio no 
ramo de meras filmagens inerentes a atividade de produção de eventos e 
festividades para divulgação da criação publicitária de terceiros, prestados por 
profissionais de nível médio que independem de habilitação profissional 
legalmente exigida, ou assemelhados, e que este ramo não se confunde de 
modo algum com o de ―diretor ou produtor de espetáculos e publicitário‖, sendo 
essas atividades exercidas pela recorrente, perfeitamente permitidas pela 
legislação vigente aplicável à espécie, é de se reconsiderar o ADE que a excluiu 
do sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das 
microempresas e das empresas de pequeno porte – simples. 
 

Dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, por unanimidade de 
votos. A atividade de produção de filmes é excluída daquelas se enquadram no 
SIMPLES.  
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63 - Processo: 11065.002013/2002-55 - Nome do Contribuinte: MERIDIONAL 
LEASING S/A ARREND MERCANTIL – RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE. 
 
Relator: VALMIR SANDRI 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: CSLL - A lei que instituiu a CSLL veda a dedutibilidade de outras 
provisões que não aquelas previstas expressamente. RESPONSABILIDADE - 
CTN - SUCESSÃO - A alteração do quadro societário e denominação de uma 
sociedade comercial não caracteriza sucessão a autorizar a dispensa da multa 
com fundamento no art. 133 do CTN. 
 

Recurso não conhecido, por ausência de divergência jurisprudencial. Unânime.  

 
 
 

 
64 - Processo: 11516.003183/2003-82 - Recorrente: CONSTRUTORA SANTA 
CATARINA LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: VALMIR SANDRI 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: OMISSÃO DE RECEITAS - PASSIVO FICTÍCIO - Não configura 
omissão de receita pagamentos registrados na contabilidade dentro do ano 
calendário, na empresa que apure o lucro pelo real anual. O passivo fictício 
aflora por situação exatamente contrária, ou seja, a existência real de um 
pagamento, provada por documentação, dentro do ano calendário e a baixa da 
obrigação no ano seguinte. OMISSÃO DE RECEITAS - PASSIVO NÃO 
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COMPROVADO - Estando o credor devidamente identificado, a presunção legal 
somente se configura se em diligência ficar provada a inexistência, de fato do 
credor ou da dívida. Tendo sido provada a existência de dívida junto ao credor 
em diligência determinada por este Conselho, descabe a presunção de omissão 
de receitas. (Art. 40 Lei 9.430/96). Recurso Provido. 
 
 
 
 

Relatório: 
 
Trata-se de exigência de IRPJ, por suposta omissão de receita caracterizada 
pela manutenção no passivo de obrigação já paga e/ou incomprovada. A 
imputação de passivo não comprovado inverte o ônus da prova em desfavor 
do contribuinte.  
 
Para a comprovação desse passivo, o contribuinte apresentou  Cédula de 
Crédito Comercial n° 83/063. Não obstante, o feito foi convertido em diligência 
para verificar a existência da dívida junto á instituição financeira, entretanto, 
não foi possível confirmar a existência da mesma.  
 
Voto:  
 
Tendo em vista que o contribuinte não demonstrou a efetividade do valor 
registrado no passivo e sendo este um ônus que lhe incumbia. O Relator 
entendeu pelo provimento do recurso da Fazenda Nacional, de modo a 
restabelecer parte da autuação. 
 
Resultado: 
 
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. 
Vencido o Conselheiro João Carlos de Lima Júnior.    

 

 


