
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                     
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 77ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de          
Recursos Fiscais (“CARF”) cancelou a penalidade de multa exigida em Auto de Infração, por entender que 
o instituto da denúncia espontânea é aplicável às obrigações acessórias cumpridas intempestivamente.

Também comentamos decisão em que o CARF entendeu que a prestação de serviços artísticos por              
pessoa jurídica caracteriza fraude.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Intempestividade no Cumprimento de Obrigação Acessória – Multa – Denúncia Espontânea

Contribuições Previdenciárias – Prestação de Serviços Artísticos por Pessoa Jurídica

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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“Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.                      
INTEMPESTIVIDADE NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter administrativo                
cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade fiscalizatória, relativamente 
ao dever de informar, no Siscomex, os dados referentes ao embarque de mercadoria destinada à         
exportação.
Recurso Voluntário Provido.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para exigência de multa pelo descumprimento de 
obrigação acessória de prestar informação sobre carga transportada por empresa de agência de carga ou 
navegação.

Em termos gerais, a Fiscalização constatou que o Contribuinte solicitou, após o decurso do prazo para 
prestar tais informações, a retificação dos dados já incluídos no sistema de controle de cargas por meio do 
Siscomex. Em razão dessa conduta, a Autoridade Fiscal entendeu estar caracterizada a infração tipificada 
no art. 107 do Decreto-Lei nº 37/1996 e aplicou a multa prevista no referido dispositivo, esclarecendo que 
a autuada responde pelas informações prestadas fora do prazo e que a responsabilidade do Contribuinte 
é objetiva (independe da intenção do agente).

Em sede de Impugnação, o Contribuinte alegou, dentre outros argumentos, que não seria                                                      
cabível a aplicação da multa, pois o pedido de retificação foi feito antes de iniciado qualquer procedimento                                       
fiscalizatório, estando caracterizado o instituto da denúncia espontânea, constante no art. 138 do Código 
Tributário Nacional (“CTN”).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a Impugnação, sob a 
justificativa de que, dentre outros motivos, o descumprimento do dever de prestar informações em                                
obrigações acessórias não comporta saneamento via denúncia espontânea.

Após o Contribuinte interpor Recurso Voluntário, o CARF cancelou a autuação, por entender que a conduta 
do Contribuinte de informar às Autoridades Fiscais a infração cometida antes de qualquer  procedimento 
fiscalizatório,  tal como  ocorrido  no  caso quanto à retificação da obrigação acessória, caracteriza a        
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, afastando a penalidade aplicada. Ou seja, o CARF         
entendeu que o instituto da denúncia espontânea é aplicável às obrigações acessórias.

Em seu voto, o Conselheiro Relator sustentou, ainda, que o art. 102 do Decreto-Lei nº 37/1996 prevê        
expressamente a aplicação da denúncia espontânea para penalidades administrativas, como é a multa 
sobre o descumprimento das obrigações acessória.

Em vista disso, foi dado provimento integral ao Recurso Voluntária para cancelar a autuação.
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“Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001(...)
DA POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS
PESSOAIS POR PESSOAS JURÍDICAS
Não pode o artista ser pessoa jurídica, enquanto a lei o define como: ‘profissional que cria, interpreta 
ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, 
através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão 
pública’.
DO CARÁTER INTERPRETATIVO DO ART. 129 DA LEI N° 11.196/05
Procura arrimo no artigo da lei supramencionado, onde procura a aplicação retroativa que abrangeria 
o caso, mas não se aplica porque a legislação é de 2005 e o fato gerador vai até 2001, ou seja, quatro 
anos antes da entrada em vigor da legislação que se deseja o espeque. Ademais, a ação foi fraudulenta 
e não abarca uma possível retroatividade benigna.”

Trata o julgado em questão de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) lavrada 
para a exigência de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a                                                                               
empregados. O lançamento baseou-se na constatação fiscal de que a empresa teria deixado de recolher 
as contribuições previdenciárias incidentes sobre rendimentos do trabalho assalariado, pois supostamente 
encobria a relação de emprego mantida com os artistas e jornalistas por meio da contratação civil de          
pessoas  jurídicas constituídas por essas pessoas. Segundo o Fisco, por essa relação possuir os requisitos 
legais de emprego (pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e prestação do serviço 
por pessoa física), a remuneração paga como contraprestação pelos serviços prestados estaria sujeita a 
contribuições previdenciárias.

Assim, as Autoridades Fiscais entenderam que a Contribuinte teria fraudado a legislação tributária por 
meio da simulação de uma prestação de serviços regida pelo direito civil e lavraram a autuação em tela.

Notificada do Auto de Infração, a Empresa apresentou Impugnação, a qual foi julgada parcialmente                  
procedente pela DRJ, que reconheceu a decadência de parcela dos lançamentos. Contra essa decisão, a 
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário.

Em sua peça, a Contribuinte alegou a inexistência de simulação na contratação de pessoas jurídicas, bem 
como a possibilidade de aplicação retroativa do artigo 129 da Lei nº 11.196/05. Segundo a Empresa, não 
haveria vínculo de emprego, muito menos simulação, pois a contratação teria ocorrido entre duas pessoas 
jurídicas. Acrescentou, ainda, que o artigo 129 da Lei nº 11.196/05, que permite a prestação de serviços 
artísticos ou culturais por pessoa jurídica, apesar de ter sido publicado após os fatos geradores do caso, 
deveria ser aplicado, porque teria caráter interpretativo e, portanto, seria apto a gerar efeitos pretéritos, de 
acordo com o artigo 106, I, do CTN.

Ao enfrentar essas alegações, o CARF rejeitou a argumentação da Contribuinte e entendeu que a                     
contratação de serviços artísticos de uma pessoa jurídica constituía, diante das circunstâncias fáticas, 
simulação. Quanto á aplicação retroativa do artigo 129 da Lei nº 11.196/05, os Conselheiros rejeitaram-na 
com base no contra argumento de que o artigo 106, II, “a” e “b” do CTN veda a retroação nos casos em 
que haja comprovada fraude, como se entendeu ter havido neste caso.
 
Com base nessas alegações, o CARF julgou improcedente Recurso Voluntário.
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