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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
f

TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n°
Recurso 0

10183.004985/2004-37

Acórdão n°

3201-00.068 — 2. Câmara / la Turma Ordinária

Sessão de

26 de março de 2009

Matéria

DCTF

Recorrente

USINAS ITAMARATI S/A

Recorrida

OU-CAMPO GRANDE/MS

138546 Voluntário

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Ano-calendário: 1999
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - Não há que se falar em denúncia espontânea
quando se trata de descumprimento de obrigação acessória autônoma, sem
vinculo direto com a existência do fato gerador do tributo.
DCTF. CARÁTER CONFISCATORIO DA MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
PELA VIA ADMINISTRATIVA - À autoridade administrativa não compete
rejeitar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, por se
tratar de matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e votos que integram o presente
julgado. Vencido o Conselheiro Nilton Luiz Bartoli.

Lin

e o Guerra de Castro - Presidente

Irene Souza da Trindade Torres - Relatora
EDITADO EM: 22 de janeiro de 2010.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Nanci Gama, Vanessa
Albuquerque Valente, Heroldes Bahr Neto, Nilton Luiz Bartoli, Luis Marcelo Guerra de
Castro, Celso Lopes Pereira Neto, trena Souza da Trindade Torres e Analise Daudt Prieto.
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Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o breve relatório da decisão recorrida, o
qual passo a transcrever:
Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do
processamento das DCTF ano calendário 1999 exigindo crédito
tributário de R$ 660.701,62, correspondente à multa por atraso
na entrega das DCTF do 4 0 trimestre(s).
Impugnando tempestivamente a exigência, a contribuinte aduz,
em síntese, a espontaneidade na entrega, o que daria ensejo,
com fundamento no art. 138 do CTN, à exclusão da penalidade.
Alegou ainda a inconstitucionalidade da multa, por ofensa aos
princípios constitucionais do não-confisco, da capacidade
contributiva e da igualdade.

A DRS-Campo Grande/MT julgou procedente o lançamento fiscal (fls.
49/54), nos termos da ementa transcrita adiante:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 1999
DCTF. Multa por Atraso na Entrega. Espontaneidade. Infração
de Natureza Formal.
O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato
formal, não estando alcançado pelos ditames do art. 138 do
Código Tributário Nacional.
Multa. Caráter Confiscató rio.
O princípio do não-confisco tributário, nos termos do art. 150,
IV da CF não se aplica às penalidades, sendo incabível o
reexame, pelo julgador administrativo, do juízo de valor adotado
pelo legislador para fixar o percentual que cumpra a finalidade
de punir o infrator.
Argüições de Ilegalidade e Inconstitucionaliclade.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das
questões de constitucionalidade e legalidade das normas
tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
Lançamento Procedente

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário a este Colegiado„
alegando, em síntese, o não cabimento da multa infligida, em face da ocorrência da denúncia
espontânea, bem como a natureza confiscatória da multa aplicada (fis.61/72).
Pede, ao final, a improcedência do lançamento tributário.
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Voto

Conselheira Irene Souza da Trindade Torres, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razões pelas quais dele conheço.
Ao teor do relatado, versam os autos sobre Auto de Infração lavrado para
imposição de multa por atraso na entrega de Declaração de Contribuições e Tributos Federais —
DCTF contra a empresa USINAS ITAMARATI S/A, no valor de R$ 660.701,62 (fl.36/37).
A DCTF em questão é referente ao 4° trimestre de 1999, e tinha como prazo
final de entrega a data de 01/03/2000, tendo sido apresentada, entretanto, somente em março de
2004.
DA ALEGADA ESPONTANEIDADE
Como argumento de defesa, a recorrente arrima-se no fato de que a entrega
da declaração, mesmo extemporânea, deu-se antes de iniciado qualquer procedimento fiscal,
configurando, assim, o instituto da denúncia espontânea, inscrito no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, o que a desobrigaria do pagamento da sanção pecuniária relativa ao atraso
na entrega da DCTF.
Não há que se falar em denúncia espontânea no presente caso. Tal
posicionamento é pacifico no Superior Tribunal de Justiça, que entende não caber o beneficio
da denúncia espontânea quando se trata de inobservância de norma fixadora de prazo para
cumprimento de obrigação acessória pelo sujeito passivo, por se tratar de descumprimento de
ato puramente formal exigido do contribuinte, não se confundindo com o pagamento do
tributo, nem com as multas decorrentes por tal procedimento.
,
'

Predito entendimento encontra arrimo nos Acórdãos proferidos nos
julgamentos dos seguintes recursos: RESP 357.001-RS, julgado em 07/02/2002; AGRESP
258.141-PR, DJ de 16/10/2000, e RESP 246.963-PR, DJ de 05/06/2000.
A motivação de tais decisões está muito bem explanada no voto do
julgaMento do Agravo Regimental no RESP-258.141-PR, em que a Primeira Turma confirmou
a decisão monocrática do Eminente Ministro José Delgado, do qual extraio o seguinte excerto:
Penso que a configuração da "denúncia espontânea" corno
consagrada no artigo 138 do CTN, não tem a elasticidade que
lhe emprestou o v. Acórdão supradestacado, deixando sem
punição as infrações administrativas pelo atraso no
cumprimento das obrigações fiscais.
A extemporaneidade na entrega da declaração do tributo é
considerada como sendo o descumprimento no prazo fixado pela
norma, de uma atividade fiscal exigida do contribuinte. É regra
de conduta Manai que não se confunde com o não pagamento do
tributo, nem com as multas decorrentes por tal procedimento.
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A responsabilidade de que trata o art. 138, do CIN, é de pura
natureza tributária e tem sua vinculaçao voltada para as
obrigações principais e acessórias àquelas vinculadas.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão
alcançadas pelo art. 138 do CTN. Elas se impõem como normas
necessárias para que possa ser exercida a atividade
administrativa fiscalizadora do tributo, sem qualquer laço com
os efeitos de qualquer fato gerador do mesmo.
A multa aplicada é em decorrência do poder de policia exercido
pela administração pelo não cumprimento de regra de conduta
imposta a uma determinada categoria de contribuinte.

O Relator remete-se, ainda, ao voto que proferiu no RESP 190.388-GO,
publicado no DOU de 22/03/1999, onde se posiciona quanto à entrega da Declaração do
Imposto de Renda fora do prazo fixado pela administração tributária e antes de iniciado
qualquer procedimento administrativo tendente à verificação do ilícito e onde afirma que:
A entrega extemporânea da Declaração do Imposto de Renda,
como ressaltado pela recorrente, constitui infração formal, que
não pode ser tida como pura infração de natureza tributária,
apta a atrair a aplicação do invocado no art. 138 do CTN.
O precedente afigura-se perigoso, na medida em que pode
comprometer a própria administração fiscal do imposto em
questão, ficando ao talante do contribuinte a fixação da época
em que deverá entregar sua Declaração do Imposto de Renda,
sem qualquer penalidade.

Neste sentido, é a ementa abaixo transcrita do Superior Tribunal de Justiça,
de relatoria do Ilustre Ministro Luiz Fux:
TRIBUTÁRIO. PRÁTICA DE ATO MERAMENTE FORMAL.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DCTF. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
I - A inobservância da prática de ato formal não pode ser
considerada como infração de natureza tributária. De acordo
com a moldura fálica delineada no acórdão recorrido, deixou a
agravante de cumprir obrigação acessória, razão pela qual não
se aplica o beneficio da denúncia espontânea e não se exclui a
multa moratória.
"As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer
vínculo direto com a existência do fato gerador do tributo, não
estão alcançadas pelo art. 138, do CTN" (AgRg. no AG n`.
490.441/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, RI de 21/06/2004, p.
164).
- Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp. 885259 / MG, Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, 13.1 12.04.2007 p. 246).

Na mesma esteira, a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. É devida a multa pela
omissão na entrega da Declaração de Contribuições e Tributos
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Federais. As responsabilidades acessórias autônomas, sem
qualquer vinculo direto com a existência do fato gerador do
'tributo, não estão alcançadas pelo artigo 138 do CTN.
Precedentes do STJ. Recurso a que se dá provimento
(CSRE/03-04.445, Processo 13805.006547/97-38, Sessão de
08/08/2005, Terceira Turma, Conselheiro Relato Carlos
Henrique Klaser Filho)
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - DECLARAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS — DCTF - MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA.- DENÚNCIA ESPONTÂNEA Por se tratar a DCTF de ato puramente formal e de obrigação
acessória autónoma, sem qualquer vinculo direto com a
ocorrência do fato gerador do tributo, o atraso na sua entrega
não encontra guarida no instituto da denúncia espontânea.
Precedentes do STJ e da CSRF. Recurso especial negado.
(CSRF/03.04-334, Processo 11030.002064/96-66, Data da
Sessão 16/05/2005, 3" Turma, Conselheiro Relator Henrique
Prado Megda).
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA - DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A multa por atraso na entrega de DCTF tem
fundamento em ato com força de lei, não violando, portanto, os
princípios da tipicidade e da legalidade; por se tratar a DCTF
de ato puramente formal e de obrigação acessória sem relação
direta com a ocorrência do fato gerador, o atraso na sua entrega
não encontra guarida no instituto da exclusão da
responsabilidade pela denúncia espontânea.
(CSRF/03.05-096, Processo 13634.000254/00-23, Data da
Sessão 06/11/2005, 3" Turma, Conselheiro Luís Antônio Flora).

DO ALEGADO CONFISCO
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, tem-se que, em
nosso sistema jurídico, as leis gozam da presunção de constitucionalidade, sendo impróprio
acusar de confiscatória a sanção em exame, quando é sabido que, nas limitações ao poder de
tributar, o que a Constituição veda é a utilização de tributo com efeito de confisco. Essa
limitação não se aplica às sanções, que atingem tão somente os autores de infrações tributárias
plenamente caracterizadas, e não a totalidade dos contribuintes. A não apresentação da DCTF
tempestivamente, base da autuação ora em comento, caracteriza uma infração à ordem jurídica.
A inobservância da norma jurídica importa em sanção, aplicável coercitivamente, visando
evitar ou reparar o dano que lhe é conseqüente.
Demais disso, a análise desse tema passa necessariamente pela
constitucionalidade da nonna impositiva da penalidade, o que refoge à competência das
instâncias administrativas, conforme já amplamente decidido no âmbito deste Colegiado.
Isto porque, no Direito brasileiro, o controle de constitucionalidade das leis
em vigor é atribuição exclusiva do Poder Judiciário. Com isso, não sendo declarada a
inconstitucionalidade por este Poder - seja com efeitos erga omnes (no controle concentrado de
constitucionalidade), seja com efeito inter partes (no controle difuso) - a lei gozará, sim, de

presunção de constitucionalidade, e, por conseguinte, será válida e terá aplicação cogente em
todo o território nacional.
Pelo exposto, tendo o sujeito passivo descumprido as disposições legais
pertinentes, cabível é a exigência da multa por atraso na entrega da DCTF, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
LI:4-01jM
Irene Souza da Trindade Torres
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