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Nesta 43ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), comentamos decisão em que 

esse órgão decidiu que infrações 

relativas ao descumprimento do dever de 

apresentar a escrituração magnética da 

empresa não podem ser afastadas por 

denúncia espontânea, por se tratar de 

obrigação acessória autônoma. Nesse 

julgado, entretanto, decidiu-se pela 

atenuação da multa aplicada, pois a 

empresa apresentou os arquivos, porém 

em formato diverso do exigido. 

 

Ainda, analisamos decisão na qual o 

Conselho decidiu que para se 

caracterizar um grupo econômico é 

necessário que haja uma empresa líder 

controlando as demais, e que tal 

liderança seja demonstrada 

contabilmente. 

 

Boa leitura. 

 
 

Descumprimento de Obrigação 

Acessória de Apresentação de 

Arquivos Magnéticos – Entrega em 

Formato Diverso do Exigido 

 

“ARQUIVOS DIGITAIS – MULTA 

PELO DESCUMPRIMENTO DO 

DEVER DE APRESENTAÇÃO. 

O dever de apresentação de arquivos 

digitais e sistemas relativos a 

processamento eletrônico de dados para 

registrar negócios e atividades 

econômicas ou financeiras, e a 

escrituração de livros ou elaboração de 

documentos de natureza contábil ou 

fiscal, é caracterizado como uma 

obrigação acessória autônoma. Dessa 

forma, a penalidade pelo seu 

descumprimento não pode ser 

dispensada em razão do instituto da 

denúncia espontânea disciplinado pelo 

art. 138 do CTN no caso de 

apresentação extemporânea voluntária. 

Todavia, a sanção punitiva deve ser 

limitada a 0,5% da receita bruta do 

período se o contribuinte apresentou 

em formato diverso do estabelecido pela 

Secretaria da Receita Federal os 

referidos arquivos e sistemas ou se 

colocou à disposição para apresentar.”  

 

O acórdão proferido pela 2ª Câmara da 

Primeira Seção de Julgamento do CARF, 

cuja ementa encontra-se acima 

reproduzida, refere-se a processo 

administrativo fiscal por meio do qual as 
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Autoridades Fiscais exigiram o 

pagamento de multa regulamentar, de 

0,02% da receita bruta do período por 

dia de atraso, limitada a 1% desta, em 

decorrência do atraso na apresentação da 

escrituração magnética. 

 

As Autoridades Fiscais relatam que a 

empresa foi intimada e reintimada a 

apresentar sua escrituração magnética, 

dentro de um prazo total de 60 dias. A 

empresa, porém, cumpriu a 

determinação fiscal após o término do 

prazo estipulado, apresentando arquivos 

em formato diverso do solicitado. Em 

vista disso, o descumprimento de tal 

obrigação tributária acessória ensejou a 

imposição da multa regulamentar. 

 

Inconformado com a autuação, o 

contribuinte apresentou impugnação, 

julgada improcedente pela Delegacia da 

Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(“DRJ”). 

 

Contra essa decisão, o contribuinte 

interpôs recurso voluntário ao CARF,  

alegando, em síntese, que (i) passaram-

se 60 dias sem que a autoridade fiscal 

praticasse nenhum ato, com o que teria 

readquirido a espontaneidade em relação 

à denúncia de eventuais infrações; (ii) 

foi indagado à Fiscalização se seria 

possível  apresentar a escrituração 

magnética em formato diverso e a 

resposta foi negativa, de modo que, por 

conta desse descumprimento em relação 

à forma dos arquivos, a penalidade 

cabível seria limitada a 0,5% sobre a 

receita bruta da empresa no período, 

havendo, portanto, erro no 

enquadramento legal da autuação. 

 

Ao apreciar o caso, houve, inicialmente, 

a prolação de voto vencido pelo 

Conselheiro Relator Alexandre 

Jaguaribe, que, em síntese, entendeu que 

houve reaquisição da espontaneidade 

pelo contribuinte, tendo em vista a 

inércia temporal do fiscal. 

 

Em voto que restou vencedor, outro 

Conselheiro da Turma, dissentindo do 

voto do Relator, aduziu que a 

jurisprudência é pacifica quanto à 

questão da inaplicabilidade da denúncia 

espontânea em caso de obrigação 

acessória autônoma, ou seja, que 

independe da obrigação de pagar 

tributos. 

 

Prosseguiu o aludido Conselheiro 

afirmando que o contribuinte, caso não 

tivesse apresentado os arquivos 

magnéticos, teria dificultado ainda mais 

a atividade da Fiscalização. Assim, ao 

entregar os registros em formato diverso 

do exigido, incorreu em uma conduta 

menos gravosa, embora também passível 

de sanção.  

 

Além disso, entendeu que a Fiscalização 

deveria ter respondido à indagação do 

contribuinte, alertando que, caso fosse 

entregue a documentação em formato 

diverso, seria aplicável a sanção 

regulamentar atenuada. 

 

Assim, considerando os fatos que 

permeiam o caso, em especial a 

colaboração da empresa em ter 

apresentado arquivos, ainda que em 

formato diverso, o Conselheiro Relator 

concluiu que seria aplicável ao caso a 

penalidade atenuada, limitada a 0,5% 

sobre a receita bruta da empresa no 

período. Salientou, por fim, que, nos 

moldes do artigo 112 do Código 

Tributário Nacional (“CTN”), “ainda 

que pairassem dúvidas, elas deveriam 

ser interpretadas a favor da autuada por 

força da cristalina dicção do CTN”. 
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Diante disso, a Turma Julgadora deu 

parcial provimento ao recurso 

voluntário, por maioria de votos, para 

reduzir a multa regulamentar ao limite 

legal de 0,5% sobre a receita bruta. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado.  

 

Grupo Econômico de Fato – 

Critérios para Configuração 

 

“GRUPO ECONÔMICO. 

COMUNHÃO SOCIETÁRIA. 

CRITÉRIO INSUFICIENTE PARA A 

CARACTERIZAÇÃO. 

 

A simples comunhão societária não é 

suficiente para configurar o grupo de 

fato. A presença de sócios em comum 

em entidades distintas não é suficiente 

para caracterizar grupo econômico, 

pois o que caracteriza é que uma das 

empresas controle a outra; fato que não 

restou evidenciado nos autos. A 

demonstração da existência de grupo 

econômico depende de prova contábil, 

como empréstimos de uma sociedade a 

outra, assunção de despesas por uma 

das empresas, investimos (sic) na 

coligada ou controlada.” 

 

O julgado em tela refere-se a processo 

administrativo fiscal, por meio do qual 

as Autoridades Fiscais lavraram auto de 

infração para exigir multa regulamentar, 

por entenderem que o contribuinte teria 

apresentou documentos relacionados a 

contribuições previdenciárias com 

informações diversas da realidade. 

 

De acordo com o Termo de Verificação 

de Infração Fiscal, o contribuinte teria 

cometido fraude em relação ao 

recolhimento das contribuições 

previdenciárias, por meio da 

terceirização de seus empregados, que 

eram sucessivamente demitidos e 

recontratados por empresas sujeitas à 

sistemática de tributação pelo Simples, 

as quais eram sediadas no mesmo 

endereço do contribuinte autuado e 

recolhiam as contribuições 

previdenciárias que seriam, de fato, 

devidas por esta. Em vista disso, a 

Fiscalização concluiu que o Contribuinte 

e as empresas terceirizadas 

configurariam grupo econômico de fato.  

 

Em sua impugnação, o contribuinte 

alegou, em síntese, que: (i) seria lícita a 

terceirização realizada; (ii) não haveria 

vinculação, tampouco grupo econômico 

formado pelas empresas envolvidas; e 

(iii) que a multa deveria ser reduzida, 

atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.  

 

A DRJ negou provimento à impugnação, 

e manteve a autuação fiscal em sua 

integralidade, aderindo aos fundamentos 

expedidos pelas Autoridades Fiscais. 

 

Inconformado com a decisão proferida 

pela DRJ, o contribuinte interpôs recurso 

voluntário ao CARF, repisando as 

alegações apresentadas anteriormente na 

impugnação. 

 

Ao apreciar o caso, o Conselheiro 

Relator acompanhou o raciocínio da 

DRJ no sentido de que teria havido 

fraude fiscal, visto que não seria possível 

haver terceirização dos empregados 

relacionados às atividades-fim do 

contribuinte, pois as receitas obtidas  por 

este não poderiam ter sido auferidas sem 
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o auxílio de tais funcionários, sobretudo 

em vista do alto nível de produção e 

desenvolvimento da empresa em 

questão. 

 

Dessa maneira, concluiu que o 

contribuinte deixou de apresentar 

documentação referente aos seus 

funcionários, e, portanto, a multa 

regulamentar seria cabível. 

 

Por fim, ao analisar a alegação da 

Fiscalização de formação de grupo 

econômico, o Conselheiro Relator 

entendeu não ser procedente a autuação. 

Segundo ele, a simples comunhão 

societária ou a presença de sócios em 

comum em entidades distintas não são 

suficientes para configurar grupo 

econômico ou de fato. 

 

Deveras, na visão dos Conselheiros que 

apreciaram o caso, “a demonstração da 

existência de grupo econômico depende 

de prova contábil, como empréstimos de 

uma sociedade a outra, assunção de 

despesas por uma das empresas, 

investimentos na coligada ou 

controlada”. 

 

Diante disso, a Turma Julgadora deu 

provimento parcial ao Recurso 

Voluntário, afastando os créditos 

tributários oriundos da consideração das 

empresas como se estas fossem um 

grupo econômico.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 
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