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Recurso n°

TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
TERCEIRA CÂMARA
10835.001576/2005-48

Matéria

137.537 Voluntário
DCTF

Acórdão n°

303-34.918

Sessão de

8 de novembro de 2007

Recorrente
Recorrida

MAURÍLIO FERNANDES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
DRJ-RIBEIRÃO PRETO/SP

e
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2003
Ementa: DCTF/2003. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA. CABIMENTO. Devida a multa, ainda
que a apresentação da declaração tenha se efetivado
antes de qualquer procedimento de oficio. Incabível a
alegação de denúncia espontânea quando a multa é
puramente compensatória pela mora pois decorre tãosomente da impontualidade do contribuinte quanto a
uma obrigação acessória.
A denúncia espontânea é instituto que só tem sentido
em relação à infração que resultaria em multa
punitiva de oficio, e que se não fosse informada pelo
contribuinte provavelmente não seria passível de
conhecimento pelo fisco.

410

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Presentes
os requisitos do art.10 do Decreto n° 70.235/1972,
não há que se falar em nulidade.
PERÍCIA. Desnecessária a realização de perícia
ç.....> quando por provas documentais é possível a
comprovação do fato constitutivo do direito do
contribuinte.
--..,..„...)

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. Não cabe às
autoridades administrativas analisar a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de legislação
infraconstitucional, matéria de competência exclusiva
do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 102,
inciso I, alínea "a", da Constituição Federal. Também
• ri I
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incabível às mesmas autoridades afastar a aplicação
de atos legais regularmente editados, pois é seu dever
observá-los e aplicá-los, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do parágrafo único, do art. 142,
do Código Tributário Nacional.
NÃO-CONFISCABILIDADE. O caráter do confisco
do tributo (e da multa) deve ser avaliado à luz de todo
o sistema tributário, isto é, em relação à carga
tributária total resultante dos tributos em conjunto, e
não em função de cada tributo isoladamente
analisado.
Recurso Voluntário Negado

•
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da TERCEIRA CÂMARA do TERCEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, afastar as preliminares e
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

ft4

r,'A

ANELI DAUD " 1 TO
Preside

•

jet 4, 4#
RCIE D

•

Relator

Participaram, ainda, to presente julgamento, os Conselheiros Nanci Gama,
Silvio Marcos Barcelos Fiúza, Nilto Luiz Bartoli, Luis Marcelo Guerra de Castro, Tarásio
Campeio Borges e Zenaldo Loibman.
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Relatório
Pela clareza das informações prestadas, adoto o relatório (fls.38-39) proferido
pela DRJ — RIBEIRÃO PRETO/SP, o qual passo a transcrevê-lo:

"Versa o presente processo sobre auto de infração, mediante o qual é
exigido da contribuinte acima identificada, crédito tributário no valor
de R$ 4.053,28 referente à multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, relativa ao(s) 1° a
3° trimestre(s) do ano calendário de. 2003.

•

O lançamento teve fulcro nas seguintes disposições legais, citadas no
referido auto: Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional CTA), art. 113, §3° e 160; Instrução Normativa (IN) SRF n° 73, de
1996, art. 4° c/c art. 2'; IN SRF n° 126, de 1998, arts. 2° e 6°, c./c
Portaria MF n° 118, de 1984; Decreto-lei n° 2.124, de 1984, art. 5';
Medida Provisória n°16601, convertida na Lei n°10.426, de 2002.
Ciente da exigência da multa, a contribuinte ingressou,
tempestivamente, com a impugnação na qual solicitou o cancelamento
da exigência tributária, em suma, sob as seguintes alegações:
• Deve ser declarada a insubsistência do lançamento, tendo em vista
manifesta falta de liquidez e de embasamento legal.
• Cerceamento do direito de defesa e ausência dos pressupostos de
validade do ato administrativo. Em nenhum momento o Fisco
possibilitou ao contribuinte a demonstração ulterior de eventuais
provas.
•Não houve o embasamento adequado das infrações e sua correlação
com a penalidade aplicada, o que impede o exercício do direito
constitucional da ampla defesa.

•

• Inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada.
•A aplicação da multa, no caso, constitui ofensa ao art. 138 do CTA1,
pois segundo esse dispositivo, a denúncia espontânea exclui a
responsabilidade.
• Tendo apresentado a DCTF sem que houvesse qualquer ani
ão
ou notcação da autoridade administrativa com relaçã à infraç
apontada no auto, não cabe a exigência da multa.
• O valor da multa imposta revela-se sobremaneira confiscatória
necessita estar rigorosamente prevista em lei, para atender ao
princípio constitucional da legalidade.
•Requer deferimento de produção de prova periciaL "
Cientificada em 06.07.2006 (AR fl.47) da decisão de fls.37-43, a qual julgou
procedente o lançamento, a empresa Contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
documentos (fls.48-84) em 03.08.2006, reiterando, em síntese, as razões acima expostas.
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Apesar do arrolamento de fl.75, em razão do Ato Declaratório Interpretativo da
Receita Federal do Brasil n° 9, de 05 de junho de 2007 (DOU de 06/06/2007), afasta-se a
exigência da garantia recursal.
É o Relatório.

•

•
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Voto

Conselheiro MARCIEL EDER COSTA, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A exigência objeto deste processo refere-se à multa por atraso na entrega da
DCTF do ano de 2003, 1°, 2° e 3° trimestres.
A empresa Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do auto de infração
(fl.22) por ser dúbio, confuso, ocasionando o cerceamento de defesa, violando os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
•

Parece que falta razão à Contribuinte, já que do referido auto é possível extrairse a descrição dos fatos, a fundamentação legal da autuação, bem como a identificação da
autoridade lançadora e todos os demais elementos exigidos pelo art.10 do Decreto n°
70.235/1972. Portanto, não há que se falar em nulidade.
O mesmo ocorre com o pedido de perícia. Tem-se, como regra geral de direito
processual civil, que compete a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das
alegações que fizer. Compete, então, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do
fato extintivo, impeditivo ou modificativo (art. 333, Código de Processo Civil).
Nessa medida, não há como reconhecer ofensa ao Princípio do Contraditório e
Ampla Defesa, quando à parte cabia a produção de referida prova, por simples juntada aos
autos de documentos comprovatórios do seu direito, mostrando-se, dessa forma, desnecessária
a realização de perícia.

•

No mérito, defende a ausência de tipificação legal, porém tal matéria em nada
tem referência com o tema em questão, inclusive os artigos citados (fls.54-56) nem constam do
auto de infração de fl.22.
Continua ainda requerendo a inconstitucionalidade, a ilegalidade, bem como o
caráter confiscatório da multa em tela. Todavia, não cabe às autoridades administrativas
analisar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de legislação infraconstitucional, matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 102, inciso I, alínea "a",
da Constituição Federal. Também incabível às mesmas autoridades afastar a aplicação de atos
legais regularmente editados, pois é seu dever observá-los e aplicá-los, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único, do art. 142, do Código Tributário
Nacional.
Da mesma forma, é improcedente a alegação sçpnfisØorque tal valor se
refere à multa e o Princípio da Vedação ao Confisco é aplicável tstxiutos (utilizar tributo
com efeito de confisco, art. 150, IV, CF).
De toda sorte, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, porém, já se manifestou no
sentido de estender o Principio da Não-confiscabilidade às multas, conforme ADInMC 1.075DF, Rel. Min. Celso de Mello, 17.06.98. Entretanto, prevalece a tese no STF de que o caráter
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do confisco do tributo deve ser avaliado à luz de todo o sistema tributário, isto é, em relação à
carga tributária total resultante dos tributos em conjunto, e não em função de cada tributo
isoladamente analisado como ficou assentado na ADInMC 2.010-DF, Rel. Min. Celso de
Mello, 29.09.99.
Com relação ao argumento de ilegalidade da exação em estudo e do instituto da
Denúncia Espontânea também pretendidas pela empresa Contribuinte, do mesmo modo não lhe
assiste razão
Diga-se, inicialmente, no que conceme à legalidade da imposição, a
jurisprudência dominante no Conselho de Contribuintes como também no STJ, à qual me filio,
é no sentido de que, com o advento da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002, de nenhuma
forma se feriu o principio da reserva legal.

•

Neste sentido os votos do eminente Ministro Garcia Vieira, nos julgamentos da
Primeira Turma do STJ do REsp 374.533, de 27/08/2002; do Resp 357.001-RS, de 07/02/2002
e do Resp 308.234-RS,de 03/05/2001, dos quais se extrai a ementa seguinte: "É cabível a
aplicação de multa pelo atraso na entrega da DCTF, a teor do disposto na legislação de
regência. Precedentes jurisprudenciais."

Assim, indiscutível o caráter da legalidade da exigência em tela, em função do
disposto no art.7° da Lei 10.426/2002, que estabelece que a entrega da DCTF fora do prazo
fixado na legislação enseja a aplicação de multa de 2% sobre o montante dos tributos e
contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, por mês-calendário ou
fração, respeitando o percentual máximo de 20%, e o valor mínimo de R$ 500,00, aplicando,
em caso de inatividade, a multa mínima de R$ 200,00.

•

Com relação ao reconhecimento ou não da possibilidade de denúncia espontânea
no presente caso é também oportuno referir que o STJ, cuja missão abrange a uniformização
da interpretação das leis federais, vem se pronunciando de modo uniforme por intermédio de
suas 1a e 2" Turmas, formadoras da l n Seção e regimentalmente competentes para o deslinde de
matérias relativas a "tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos
compulsório?' (RI do STJ, art. 9 0, § 1 0, IX), no sentido de NÃO ser aplicável o beneficio da
denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN, quando se referir à prática de ato
puramente formal de conduta.
A Egrégia 1" Turma do STJ, através do recurso especial n° 1951 GO
(98/0084905-0), relator Ministro José Delgado (DJ de 26.04.99) decidiu por unanimidade e
votos assim:
"TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÁNEA. ENTREGA C
ATRASO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MULT \
INCIDÊNCIA ART. 88 DA LEI 8.981/95.
A entidade 'denúncia espontânea' não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a
Declaração do Imposto de Renda.
As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão
alcançadas pelo art. 138, do CTN.
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Há de se acolher a incidência do art. 88 da Lei 8.981/95, por não
entrar em conflito com o art. 138 do CTN. Os referidos dispositivos
tratam de entidades jurídicas diferentes.
Recurso provido.".

r

Turma, através do REsp n° 2080971PR
Em idêntica decisão, a egrégia
(1999/0023056-6 - DJ de 01/07/1999), deu provimento ao recurso da Fazenda, no sentido de
não acolher o beneficio da denúncia espontânea na entrega, em atraso, da declaração do
imposto de renda. Embora trate de Declaração de Imposto de Renda, a jurisprudência é
perfeitamente aplicável, pela similitude, à entrega da DCTF.
Na decisão proferida no AG 244523/PR (1999/0048685-5), o relator Ministro
José Delgado assim se pronunciou:
"Realmente, a configuração da denúncia espontânea, como
consagrada no art. 138, do CIN, não tem a elasticidade dada pelo
aresto hostilizado, pois desta forma, deixaria sem punição as infrações
administrativas pelo atraso no cumprimento das obrigações fiscais. O
atraso na entrega da declaração do imposto de renda é considerado
como sendo o descumprimento, no prazo fixado pela norma, de uma
atividade fiscal exigida do contribuinte. É regra de conduta formal que
não se confunde com o não pagamento de tributo, nem com as multas
decorrentes por tal procedimento. A responsabilidade de que trata o
art. 138, do C77V, é de pura natureza tributária e tem sua vincula ção
voltada para as obrigações principais e acessórias àquelas vinculadas.
As denominadas obrigações acessórias autónomas não estão
alcançadas pelo art. 138, do CTN. Elas se impõem como normas
necessárias para que possa ser exercida atividade administrativa
flscalizadora do tributo, sem qualquer laço com os efeitos de qualquer
fato gerador de tributo. A multa aplicada é em decorrência do poder de
polícia exercido pela administração, pelo não cumprimento de regra de
conduta imposta a uma determinada categoria de contribuinte".

O entendimento é corroborado na CSRF — Câmara Superior de Recursos Fiscais,
4
a exemplo da transcrição abaixo, em que foi recorrida a Segunda Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes (julgado em 21.05.2001 do RD/202-0.363, DOU, Seção I, p. 19, de
23/10/2002):
"Acórdão CSRF/02.01,029.
DCTF - ENTREGA A DESTEMPO DA DECLARAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A entrega de DCTF é obrigação acessória autônoma, puramente
formal, e as responsabilidades acessórias autônomas, que não possuem
vínculo direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão
alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138,
do CTN.Precedentes do STI.
Por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso. Vencido o Cons.
Francisco Mauricio Rabelo de Albuquerque Silva."
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A Segunda Turma da CSRF também tem decidido, por unaninidade, que o
principio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal, não estando alcançado
pelos ditames do art. 138, do CTN. Conforme, por exemplo, o Acórdão CSRF/02-01.047(
DOU, p. 20, 23/10/2002).
Com base no exposto e no que dos autos consta, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário
É COMO Vota

Sala das Se sõep : di frode 2007
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