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ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL

Anocalendário: 2012, 2013, 2014
EXCLUSÃO. DESPESAS SUPERIORES EM VINTE POR CENTO EM
RELAÇÃO AOS INGRESSOS DE RECURSOS.
Deve ser excluída a pessoa jurídica que, durante o anocalendário, o valor das
despesas pagas supere em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. A
exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrido o excesso,
impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anoscalendário
seguintes.

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

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto  Presidente

(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza  Relator
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Participaram do presente julgamento os Conselheiros, Roberto Silva Junior,
Jose Eduardo Dornelas Souza, Nelso Kichel, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro, Amelia
Wakako Morishita Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente, justificadamente,
a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.

Relatório
Tratase de Recurso Voluntário contra o acórdão nº 1155.799, proferido pela
5ª Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valhome do relatório elaborado por ocasião
do julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Tratase de exclusão da sistemática de tributação do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), com efeitos a partir de 1º de janeiro de
2012, comunicado à pessoa jurídica acima identificada por meio
de Termo de Exclusão do Simples Nacional de 06/07/2016
lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santa
Cruz do Sul – RS (DRF/SCS), em virtude da constatação de que
durante o anocalendário o valor das despesas pagas superou
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade (fls. 190),
conforme imagem abaixo:
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2. A descrição dos fatos consta do Relatório Fiscal de Exclusão
do SIMPLES Nacional (fls. 02/04), conforme excertos abaixo
transcritos e colados:
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3. A autoridade fiscal constatou a ocorrência da situação de
exclusão de ofício durante a o cumprimento do Registro de
Procedimento Fiscal  n° 10.1.03.002016000391, de
29/03/2016.
Procedimentos da Fiscalização
4. Ação fiscal determinada através do Registro de Procedimento
Fiscal  n° 10.1.03.00 2016000391, de 29/03/2016.
5. No Relatório Fiscal de Exclusão do SIMPLES Nacional (fls.
02/04) encontramos a descrição do procedimento fiscal
realizado, conforme excertos abaixo transcritos:
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6. Foi acostado ao Relatório Fiscal de Exclusão do SIMPLES
Nacional: a) Alteração Contratual nº 21 da defendente (fls.
05/09); b) telas de consulta optantes do Portal do Simples
Nacional (fls. 10/11); c) telas de consulta do PGDAS do Portal
do Simples Nacional do período de 01/01/2012 a 31/12/2014 (fls.
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012/119); d) telas de consulta do sistema da RFB GFIP Web do
período de 01/01/2012 a 31/12/2014 (fls. 120/187).
7. O Contribuinte foi cientificado do Termo de Exclusão do
Simples Nacional DRF/SCS de 06/07/2016 em 11/08/2016 (AR
às fls. 197).
8. Apensado a este o processo nº 11060.721782/201600
referente a Auto de Infração dos tributos devidos em virtude da
exclusão (fls. 201/255), em cumprimento ao disposto no art. 3°,
inciso II da Portaria RFB n° 1.668, de 29/11/2016.
Manifestação de Inconformidade (Impugnação)
9. A contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade expressa ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional. Porém, em 09/09/2016, apresentou impugnação ao
lançamento decorrente dos efeitos da exclusão, constante do
processo apenso nº 11060.721782/201600 (fls. 205/210), a qual
tomamos como manifestação de inconformidade, onde alega, em
síntese, que: a) a atividade da defendente decorre de contrato de
prestação de serviço firmado em 01 de julho de 2007 com
COOPERATIVA AGROPECUARIA COOPSUL LTDA, e que as
despesas utilizadas como base para relação de proporção com
as receitas são de responsabilidade da empresa contratante
(COOPSUL), anexa cópia do contrato e de demonstrações
contábeis (fls. 220/255) ; b) "os valores ressarcidos de despesas
nos anos calendários analisados foram devidamente reconhecidos
na contabilidade da Impugnante não sendo considerados pela
fiscalização, logo todos os valores das despesas ressarcidas
deveriam ter sido abatidos do total de despesas"; c) "Importa
frisar, também, de que ao determinar a exclusão da Impugnante
não foi valorizado o conceito de receita bruta para a não
consideração dos ressarcimentos de despesa, cabendo ser
transcrito o conceitos de Receita Bruta."; d) por fim, requer a
revisão da exclusão e manutenção no Simples Nacional.
10. É o relatório

Na seqüência, foi proferido o Acórdão nº 1155.799, pela 5ª Turma da
DRJ/REC, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2012, 2013, 2014
EXCLUSÃO. DESPESAS SUPERIORES EM VINTE POR
CENTO EM RELAÇÃO AOS INGRESSOS DE RECURSOS.
Deve ser excluída a pessoa jurídica que, durante o ano
calendário, o valor das despesas pagas supere em 20% (vinte
por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade. A exclusão produz efeitos a
partir do próprio mês em que incorrido excesso, impedindo a
opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anoscalendário
seguintes.
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Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Após intimada (efls. 272), a autuada apresenta, tempestivamente, seu
Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a
seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto nº 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Como relatado, através do Termo de Exclusão, de 06 de julho de 2016, a
recorrente foi excluída do regime simplificado de pagamentos de tributos denominado de
Simples Nacional, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2012, em virtude de ter sido
constatado que durante o anocalendário o valor das despesas pagas superou em 20% (vinte por
cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de
atividade.
A acusação fiscal é de que a empresa recorrente, nos anoscalendário de
2012, 2013 e 2014, período fiscalizado, teve despesas com a folha de pagamento, de seus
empregados, declaradas pela mesma em suas GFIPs, um valor cujo montante é superior ao
valor declarado de sua receita bruta, constante em suas Declarações do SIMPLES Nacional 
Documento de Arrecadação do SIMPLES Nacional  DAS, em cada um dos anos calendários
citados, ultrapassando, dessa forma, o limite determinado pela Lei 123/06, art. 29, inciso IX,
conforme demonstrativo a seguir:

Por seu turno, em sede de recurso, alega o contribuinte a existência de
contrato de prestação de serviço, firmado em 01/julho/2007, com a COOPSUL, onde esta seria
a responsável pela despesas, mediante ressarcimento, e, por isso, estas despesas não deveriam
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ser consideradas no cômputo da relação percentual exigida pelo legislador. Como prova do que
alega, a recorrente se reporta a juntada, em sede de impugnação, das cópias dos contratos de
prestação de serviços firmados com a COOPSUL e demonstrações contábeis, que registram os
lançamentos de ressarcimento de tais despesas.
Em que pese suas ponderações, entendo que não lhe assiste razão.
A legislação do Simples Nacional (Lei 123/06, art. 29, inciso IX), quanto ao
tema aqui em discussão, assim dispõe:
Lei Complementar nº 123/2006
(...)
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou
mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de
sua implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional darseá quando:
(...)
IX  for constatado que durante o anocalendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anoscalendário seguintes.
(...)

Com efeito, a fiscalização apresentou diversos elementos convergentes que
demonstram que do confronto da receita bruta declarada pelo contribuinte com as despesas
com remuneração de seus empregados, igualmente devidamente declaradas em GFIP,
encontrase percentual superior ao limite estabelecido em Lei.
Embora argumente a recorrente que suas despesas com seus empregados não
deveriam ser computadas, em face da existência de contrato de prestação de serviços celebrado
com a COOPSUL, apontando que esta seria a responsável pelas citadas despesas e, ainda, que
os respectivos lançamentos de ressarcimentos encontramse registrados em suas demonstrações
contábeis (balancetes analíticos de verificação e Livro Razão – conta 3.1.1.1.3.1.01.02.01166
–Ressarcimento de Despesas) (fls. 231/255), tais alegações não afastam os efeitos do Termo de
Exclusão contra ela emitido.
De fato, o contrato de prestação de serviços (fls. 226/230) tem como
contratante a COOPSUL e como contratada o Frigorífico Estrela. A cláusula que dispõe sobre
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as obrigações acessórias é incisiva ao consignar que cabe à contratada a responsabilidade pelo
pagamento das remunerações aos sues trabalhadores, além dos recolhimentos previdenciários e
do FGTS respectivos, conforme excerto abaixo colacionado:

Embora os lançamentos de ressarcimento de Despesas registrados em suas
demonstrações contábeis existam, entendo que tal fato não possui o condão de descaracterizar a
ocorrência das citadas despesas e do real responsável por elas, no caso a recorrente.
Quanto à sua alegação acerca do conceito de receita bruta, distinguindo
"ingressos" de "receita", penso que não se presta ao fim que se destina, pois, apenas por debate,
acaso diminua o total da receita, por considerar que nem todos "ingressos" significaria
"receita", estaria se reduzindo o montante das receitas, o que evidenciaria um percentual entre
receita e despesa ainda maior do que apurado pela fiscalização.
Desta forma, penso assistir razão à autoridade fiscal na constatação da
situação motivadora da exclusão do Simples Nacional.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a exclusão
efetuada de ofício e consignada no Termo de Exclusão do Simples Nacional DRJ/SCS, de
06/07/2016, e os efeitos daí decorrentes.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
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