•

CCO3/CO2
Fls. 77

•

MINISXÉ121I00

11FAZENDA

TERCEIRO COINTSEILIELC) DE CONTRII3UUNTES
SEGUNDA C -2À.1%/1fikFt.A
Processo n°
Recurso n°
Matéria
Acórdão n°
Sessão de
Recorrente
Recorrida

13897.001076/2003-1 6
132.586 -Voluntário
SIMPLES - EXCL-13- S
302-38.281
6 de dezembro de 2006
JMA IDIOMAS E COMÉRCIO LTDA. - ME.
DRJ-CAMP11n1AS/SP
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário : 2002
Ementa: NI_JL,1130PkIZ)E DA DECISÃO RECORRIDA.
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Um a vez q_ue liouve equívoco da recorrente, em não
perceber a análise, na decisão recorrida, da situação
fática, alegada pelo então impugnante, inexiste
nulidade na decisão a 4qu o.
PARTICIPAÇ ÃO
- .
IDE SÓCIO EM OUTRA
EMPRESA__ EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Constatado que o sócio participa de outra empresa,
com mais de 10%3 do capital social daquela, e que a
receita bruta global, no ano-calendário de 2001,
ultrapassou o. limite legal, é cabível a exclusão da
sistemá_tica cio Simples, com efeitos a partir de
0 1 /01 /2002_
RECLJR_SO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da SEGUNDA CÂMARA do TERCEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar argüida
pela recorrente e no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
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CORINTHO OLIVEiRA MACHADO - Relator
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Participaram, ainda, do presente julgame to, os Conselheiros: Elizabeth Emílio de Moraes
Chieregatto, Rosa Maria de Jesus da Silva costa de Castro, Mércia Helena Trajano D'Amorim,
Luciano Lopes de Almeida Moraes, Luis Antonio Flora e Luis Alberto Pinheiro Gomes e
Alcoforado (Suplente). Ausente o Conselheiro Paulo Affonseca de Barros Faria Júnior. Esteve
presente a Procuradora da Fazenda Nacional Maria Cecília Barbosa.
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Relatório
Adoto como parte de meu relato, o quanto relatado pela autoridade julgadora a

quo:
Trata o processo de Solicitação de Revisão de Exclusão da Opção pelo
Simples apresentada em 24/09/2003, SRS de fl. 36, em função da
expedição do Ato Declaratório n° 488.525 (fi. 37), relativo à
comunicação de exclusão da sistemática do Simples, pelo motivo do
sócio ou titular participar de outra empresa com mais de 10% do

capital social e a receita bruta global no ano-calendário de 2001 ter
ultrapassado o limite legal.

2. Tal SRS foi indeferida pela DRF sob a fundamentação de que o
• titular do CPF 439.481.118-04, ao contrário do alegado, continua a
pertencer ao quadro societário desta empresa e de outras duas {CNPJ
02.641.666/0001-54 (5%) e 03.484.253/0001-76 (33%)), sendo que o
total da receita bruta global excedeu o limite legal. Aduz, também, que
a alteração contratual excluindo da sociedade o titular do CPF
439.481.118-04 está datada de 28 de março de 2002, e não de 2001,
sendo que não foi registrada no Registro de Pessoas Jurídicas, pelo
que a alteração contratual não teria validade. Por fim, acrescenta que
a atividade econômica desenvolvida pela empresa é vedada pelo art.
20, inciso XII, da IN SRF 250/02.
3. Cientificada da decisão em 8/10/2003 (f1. 55), a contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade, em 24/10/03
(lis. 1/4), alegando, em síntese, que:
3.1. — o sócio Konstantino Klymow (CPF 439.481.118-04), desde
8/08/2000, era titular de 5% das quotas da sociedade, só adquirindo
outros 5% em 8 de março de 2002, razão pela qual, no ano da
ocorrência do evento de exclusão, 2001, não participava com mais de
10% do capital social da empresa. Ademais, retirou-se em 28 de março
de 2002;
3.2. - deve ser observado o princípio da verdade material, observandose a documentação apresentada;
3.3. — quanto à atividade desenvolvida pela empresa, conforme seu
contrato social é o "comércio varejista de materiais didáticos em geral
e a prestação de serviço na área de ensino especializado de idiomas
estrangeiros, interpretação, correção e elaboração de textos ", sendo
que exerce predominantemente atividade comercial, tanto que seu
código de atividade econômica é de comércio varejista de livros;
3.4. — requer a reforma da decisão e o efeito suspensivo do recurso.
A DRJ em CAMPINAS/SP INDEFERIU a solicitação apresentada pela
empresa, e manteve a data da exclusão da impugnante fixada a partir de 1° de janeiro de 2002.
Discordando da decisão de primeira instância, o interessado apresentou recurso
voluntário, fls. 65 e seguintes, onde preliminarmente, invoca nulidade da decisão de primeiros/
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grau, por ter sido omissa relativamente a determinada alegação (sócio Konstantino era titular
de apenas 5% das quotas da sociedade), reitera os argumentos alinhados em primeiro grau,
aduz que a exclusão não poderia ter efeitos retroativos, e pede provimento ao seu apelo.
A Repartição de origem encaminhou os presentes autos para apreciação deste/
Colegiado, conforme despacho de fl. 75.
É o Relatório.

.•

Processo n.° 13897.001076/2003-16
Acórdão n.° 302-38.281

CCO3/CO2
Fls. 81

Voto

Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Em preliminar, cumpre enfrentar a alegação de nulidade da decisão de primeiro
grau, por aquela ter sido omissa relativamente ao fato de que o sócio Konstantino era titular de
apenas 5% das quotas da sociedade, e só veio a adquirir outros 5% em 8 de março de 2002, ou
seja, no ano da ocorrência do evento de exclusão, 2001, não participava com mais de 10% do
capital social da empresa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em CAMPINAS/SP, em seu
• acórdão que manteve a exclusão da então impugnante, por ser pessoa jurídica cujo sócio (Sr.
Konstantino Krymow) participava com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, e a receita bruta global ultrapassava o limite de que trata o inciso II do art. 2° da Lei
n° 9.317/96, à fl. 60, diz que "De fato, a assertiva de que o sócio Konstantino Krymow, em
2001, era detentor de apenas 5% das quotas da sociedade não surte nenhum efeito, haja vista
que, conforme se verifica pela simples leitura do inciso IX do art. 9 0, da Lei 9.3 I 7/96, acima
transcrito, tal contribuinte não poderia participar com mais de 10% do capital de outra
empresa, sendo irrelevante, portanto, o percentual de participação nesta empresa ".

Claro está que houve erro de interpretação da lei por parte da recorrente, e
também equívoco em não perceber a análise por parte do i. relator a quo da situação fática
alegada pelo então impugnante. Razão por que rejeito a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância.
Quanto ao mérito, a recorrente, em seu apelo, renova a sua fala de que o
indigitado sócio retirou-se da sociedade em 28 de março de 2002.
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Ora, o assunto também já foi perfeitamente explicitado anteriormente, no
acórdão vergastado:
Outrossim, a alteração contratual pela qual o aludido sócio retirou-se
da sociedade, além de datada de 28 de março de 2002, não surtindo
efeitos para o ano de 2001, somente foi apresentada para
arquivamento na JUCESP em 22/09/03 (fls. 14/18), razão pela qual
somente a partir dessa data passou a ter eficácia contra terceiros não
intervenientes do ato. Lembre-se que o art. 36 da Lei 8.934, de 1994,
prevê o prazo de trinta dias para apresentação dos documentos de
constituição e alteração contratual, para que surtam efeitos desde a
data da assinatura.

Por fim, cumpre dizer que o início dos efeitos da exclusão está consoante a
legislação aplicável, uma vez que a situação excluidora aconteceu em 2001, e somente no ,
V
início do ano seguinte a recorrente foi excluída.
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No vinco do quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
da decisão de primeiro grau; e no mérito, DESPROVER o recurso.
Sala das Sessões, em 6 de deembro de 2006
)(i/ç
CORINTHO OLIVEIRA ivIACHADO - Relator
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