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EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO
EM  APELAÇÃO.  ARTIGO  557,  CPC.  ATRASO  NAS  ENTREGAS  DE
DACON  E  DCTF.  OBRIGAÇÃO  ACESSÓRIA.  DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante
acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou
improcedente,  prejudicado  ou  inadmissível  o  recurso,  tendo  havido,  na  espécie,  o  específico
enquadramento  do  caso  no  permissivo  legal,  como  expressamente  constou  da  respectiva
fundamentação.

2. Encontra-se firmada a jurisprudência no sentido de que o artigo 138 do CTN, versando sobre
denúncia espontânea, não se aplica no caso de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, como ocorrido no caso concreto.

3.  O  descumprimento  de  obrigação  acessória,  que  gera  multa  que  não  se  sujeita  à  denúncia
espontânea, consistiu na falta de entrega, até 07/11/2008, da DCTF e DACON, através do sistema
eletrônico  -  Receitanet,  conforme  IN SRF 786/2007  e  IN SRF 590/2005.  A  petição,  indicando
entrega em anexo, de arquivo físico e documental, por não atender a legislação reguladora, não elidiu
a violação da obrigação acessória. Por outro lado, embora alegado que teria havido falha no sítio
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eletrônico  da  RFB,  o  que  consta  dos  autos  é  que  não  detinha  a  apelante  o  certificado  digital
necessário,  situação  apenas  regularizada  dias  depois,  em  17/11/2008,  quando  logrou,  então,  a
transmissão, mas já fora do prazo devido, de modo a acarretar a sanção pecuniária, válida à luz da
legislação e da consolidada jurisprudência dos Tribunais.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5. Agravo inominado desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Turma
do  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  agravo
inominado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 06 de dezembro de 2012.
CARLOS MUTA

Desembargador Federal
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No. ORIG. : 00010296920094036105 4 Vr CAMPINAS/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo inominado à negativa de seguimento à apelação, interposta contra sentença que
julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, considerando inaplicável o artigo 138 do CTN
para multa por descumprimento de obrigação acessória (atraso nas entregas de DACON e DCTF),
fixada a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alegou-se que: (1) restou demonstrado que a posição do STJ é contrária à decisão recorrida; (2)
"está sendo violado o princípio da reserva legal ao se estabelecer multa por descumprimento de
obrigação tributária acessória prevista exclusivamente em instruções normativas, sem previsão em
dispositivo legal" (f. 240); (3) partindo do que dispõe o artigo 7º, da Lei 10.426/02, "não ocorreu
nenhum dos atos por parte da autora, já que, como comprovado, na correta data de vencimento da
obrigação a autora entregou as declarações à receita federal, sem qualquer incorreção ou omissão,
e atendidas todas as especificações técnicas estabelecidas pela legislação" (f. 242); (4) "a previsão
em  instruções  normativas  de  que  tais  declarações  devem  ser  exclusivamente  transmitidas  pela
internet  não se caracteriza como 'especificação técnica'  das declarações,  por se tratar de mero
veículo da informação, não podendo gerar a acusação de falta de entrega das mesmas" (f. 242/243);
e (5) "mesmo na remota hipótese de não se aceitar a entrega das declarações fisicamente, não se
pode olvidar  que a  autora espontaneamente  entregou as  declarações,  fazendo jus,  portanto,  ao
benefício estabelecido no artigo 138 do CTN, por se caracterizar como denúncia espontânea"  (f.
244), sob pena de infringência aos princípios da isonomia, da proporcionalidade, e da razoabilidade.

Apresento o feito em Mesa.

É o relatório.

CARLOS MUTA
Desembargador Federal

Inteiro Teor (2513035) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

3 of 9 23/01/18, 22:24



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): LUIS CARLOS HIROKI MUTA:10039
Nº de Série do Certificado: 6E894C9821934059
Data e Hora: 06/12/2012 17:42:09

AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001029-69.2009.4.03.6105/SP
2009.61.05.001029-7/SP

RELATOR : Desembargador Federal CARLOS MUTA
AGRAVANTE : BUCKMAN LABORATORIOS LTDA
ADVOGADO : JOSE EDUARDO QUEIROZ REGINA e outro
AGRAVADA : DECISÃO DE FOLHAS
INTERESSADO : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
No. ORIG. : 00010296920094036105 4 Vr CAMPINAS/SP

VOTO

Senhores Desembargadores, consta da decisão agravada (f. 229/230v):

"A hipótese comporta julgamento na forma do artigo 557 do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifestamente inviável acolher a nulidade aventada, já que a sentença enfrentou a
controvérsia, estando fundamentada no sentido de que a entrega eletrônica era devida, validando
a multa pelo descumprimento de obrigação acessória, que não se sujeita à denúncia espontânea,
de  modo a  afastar,  na  lógica  da  exposição,  a  alegação de  regularidade  de  entrega  física  em
disquetes, sendo que a procedência, ou não, de tal interpretação dos fatos e da legislação condiz
com o mérito e não com caso de nulidade.

No mérito, encontra-se firmada a jurisprudência no sentido de que o artigo 138 do CTN, versando
sobre denúncia espontânea, não se aplica no caso de multa decorrente de descumprimento de
obrigação acessória, como ocorrido no caso concreto.
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A propósito, entre outros, os seguintes precedentes superiores:

-  AGRESP  nº  916.168,  Rel.  Min.  HERMAN  BENJAMIN,  DJE  19/05/2009:  'PROCESSUAL
CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA.  OBRIGAÇÃO  ACESSÓRIA.
INAPLICABILIDADE.  1.  Inaplicável  o  instituto  da  denúncia  espontânea  quando se  trata  de
multa isolada imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ. 2.
Agravo Regimental não provido.'

-  AGRESP  Nº  884.939,  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  DJE  19/02/2009:  'PROCESSUAL  CIVIL.
TRIBUTÁRIO.  ATRASO  NA  ENTREGA  DA  DECLARAÇÃO  DE  OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.  MULTA  MORATÓRIA.  CABIMENTO.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA  NÃO
CONFIGURADA. 1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em  lei  constitui  infração  formal,  não  podendo  ser  considerada  como  infração  de  natureza
tributária,  apta  a  atrair  o  instituto  da  denúncia  espontânea  previsto  no  art.  138  do  Código
Tributário  Nacional.  Do  contrário,  estar-se-ia  admitindo  e  incentivando  o  não-pagamento  de
tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição pecuniária para o contribuinte
faltoso.  2  -  A  entrega  extemporânea  das  referidas  declarações  é  ato  puramente  formal,  sem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma, não é
alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória
devida.  3  -  Precedentes:  AgRg  no  REsp  669851/RJ,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp 331.849/MG, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005;
REsp  504967/PR,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS,
Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro
JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ
13/02/02. 4 - Agravo regimental desprovido.'

Consolidada, no mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:
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-  AC  nº  2001.03.99057748-1,  Rel.  Des.  Fed.  CECILIA  MARCONDES,  DJU  29/03/2006:
'TRIBUTÁRIO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ENTREGA DE
DECLARAÇÕES DE IR - MULTA MORATÓRIA - CABIMENTO. I - Incide a multa de mora na
entrega extemporânea de DCTFs ao Fisco, não valendo, para as obrigações tributárias acessórias,
a regra do artigo 138 do CTN. II - Correto o entendimento do Fisco no tocante ao valor da multa
aplicada, na forma dos itens 3.1 e 5.1 'b' do Ato Declaratório nº 5/95. III - Apelação e remessa
oficial providas.'

-  AC  nº  2008.61.17000851-4,  Rel.  Des.  Fed.  FABIO  PRIETO,  DJF3  18/08/2009:  'DIREITO
TRIBUTÁRIO  -  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA  -  DESCUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - NÃO APLICAÇÃO. Não se aplica o artigo 138, do Código Tributário Nacional, às
multas decorrentes da inobservância de obrigação tributária acessória. Precedentes do E. STJ.
Apelação improvida.'

-  APELREE  nº  2003.61.00026270-7,  Rel.  Des.  Fed.  REGINA  COSTA,  DJF3  11/05/2009:
'TRIBUTÁRIO.  PAGAMENTO  DE  TRIBUTO  COM  ATRASO.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA
NÃO  CONFIGURADA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA. I - O contribuinte somente se beneficia do afastamento da incidência de multa
punitiva se,  antes de qualquer medida administrativa, efetuar o pagamento integral do tributo
devido e seus consectários. II - A situação fática não revela adequação ao preceito contido no art.
138 do CTN, uma vez pertinente a tributos deliberadamente não pagos na época oportuna, não
discutidos judicialmente pelo contribuinte, e cujo lançamento deve ser por ele efetuado. III - A
extemporaneidade no pagamento do tributo constitui infração de natureza formal, correspondente
a autêntica obrigação acessória, na dicção do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, não
se confundindo com o não cumprimento da obrigação tributária (art. 113, §1o, CTN) a que se
refere o preceito contido no art. 138 do CTN. IV - Denúncia espontânea não configurada. V -
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz dos critérios
apontados nas alíneas a a c, do § 3º, do art. 20 do Código de Processo Civil, a serem atualizados a
partir da data deste julgamento, em consonância com a Resolução n. 561/07, do Conselho da
Justiça Federal. VI - Remessa oficial e apelação providas.'

O  descumprimento  de  obrigação  acessória,  que  gera  multa  que  não  se  sujeita  à  denúncia
espontânea, consistiu na falta de entrega, até 07/11/2008, da DCTF e DACON, através do sistema
eletrônico - Receitanet, conforme IN SRF 786/2007 e IN SRF 590/2005. A petição, indicando
entrega em anexo, de arquivo físico e documental (f. 44), por não atender a legislação reguladora,
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não elidiu a violação da obrigação acessória. Por outro lado, embora alegado que teria havido
falha no sítio eletrônico da RFB, o que consta dos autos é que não detinha a apelante o certificado
digital necessário (f. 45), situação apenas regularizada dias depois, em 17/11/2008, quando logrou,
então, a transmissão, mas já fora do prazo devido, de modo a acarretar a sanção pecuniária,
válida à luz da legislação e da consolidada jurisprudência dos Tribunais.

Ante o exposto, com esteio no artigo 557 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo
retido e à apelação.

Publique-se.

Oportunamente, baixem os autos à Vara de origem."

Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos (f. 236/7):

"Vistos etc.

Trata-se  de  embargos  de  declaração  contra  negativa  de  seguimento  a  apelação,  em  ação
anulatória  de  débito  fiscal,  objeto  das  notificações  de  lançamento  nºs  69.78.25.92.66.88-20  e
10.37.17.19.48.38-46,  relativas  ao  atraso  na  entrega  do  Demonstrativo  de  Apuração  de
Contribuições  Sociais  (DACON)  e  da  Declaração  de  Débitos  e  Créditos  Tributários  Federais
(DCTF), respectivamente.

Alegou-se,  em  suma,  omissão,  quanto  à  violação:  (1)  ao  princípio  da  reserva  legal,  "ao  se
estabelecer multa por descumprimento de obrigação tributária acessória prevista exclusivamente
em  instruções  normativas,  sem  previsão  em  dispositivo  legal";  e  (2)  aos  princípios  da
proporcionalidade e da razoabilidade, ao se exigir "altas multas em decorrência de questionável
infração regulamentar, que não causou qualquer dano ao Erário Público".
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DECIDO.

Manifestamente  infundado  o  recurso,  pois  não  se  verifica  qualquer  omissão  na  decisão
impugnada,  para  fins  de  enquadramento  legal  para  aplicação  da  multa,  destacou  que  o
descumprimento de obrigação acessória "consistiu na falta de entrega, até 07/11/2008, da DCTF e
DACON, através do sistema eletrônico"e que, "embora alegado que teria havido falha no sítio
eletrônico da RFB, o que consta dos autos é que não detinha a apelante o certificado digital
necessário (f. 45), situação apenas regularizada dias depois, em 17/11/2008, quando logrou, então,
a transmissão, mas já fora do prazo devido, de modo a acarretar a sanção pecuniária, válida à luz
da  legislação  e  da  consolidada  jurisprudência  dos  Tribunais"  (f.  230v).  Quanto  à  ofensa  à
proporcionalidade e à razoabilidade,  restou considerado,  para a sua confirmação,  que o juízo
subjetivo de inadequação não pode prevalecer frente à natureza punitiva da multa aplicada, que se
destina  a  coibir  a  violação  de  obrigação  acessória  essencial  à  regularidade  dos  meios  de
fiscalização do cumprimento de obrigações tributárias, cabendo lembrar que, a propósito, assim já
decidiu esta Corte:

AMS  0015222-41.2008.4.03.6100,  Rel.  Juiz  Conv.  ROBERTO  JEUKEN,  e-DJF3  08/07/2011:
"MANDADO  DE  SEGURANÇA.  TRIBUTÁRIO.  ENTREGA  DE  DIPJ.  IN/SRF  Nº  846/08.
OBRIGATORIEDADE  DO  USO  DE  CERTIFICAÇÃO  DIGITAL.  PENALIDADE  A
DECORRER DO DESUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, CONVERTIDA ENTÃO
EM PRINCIPAL. LEIS NºS 9.779/99 E 10.426/2002. 1. A Instrução Normativa SRF nº 849/08,
baixada pela Secretaria da Receita Federal é hígida, decorre de expressa autorização legal para o
estabelecimento  da  forma,  prazo  e  condições  ao  cumprimento  das  obrigações  acessórias,  nos
termos do art. 16 da Lei nº 9.779/99 e art. 7º, da Lei nº 10426/02. A impetrante não foi diligente na
regularização de sua situação cadastral em ordem a manter atualizado o certificado digital, seja
do representante legal, seja de um procurador, necessário para a entrega das declarações. 2. E
nem poderia se alegar exiguidade no prazo para a adoção da providência, já que a certificação
digital encontra-se em vigor desde 2001 e a última alteração cadastral é de janeiro de 2008. 3.
Apelo da União e remessa oficial a que se dá provimento."

Como  se  observa,  a  hipótese  não  é  de  omissão,  contradição  ou  obscuridade,  mas  de  mero
inconformismo da embargante com a interpretação e solução dada à causa, em face da qual pede
reexame e reconsideração, o que, evidentemente, não cabe na via dos embargos declaratórios.
Para corrigir suposto error in judicando, o remédio cabível não é, por evidente, o dos embargos de
declaração, cuja impropriedade é manifesta, de forma que a sua utilização para mero reexame do
feito motivado por inconformismo com a interpretação e a solução adotadas revela-se imprópria à
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configuração de vício sanável na via eleita.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração."

Primeiramente, destaca-se que o artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente
jurisprudência  dominante  acerca  da  matéria  discutida  e,  assim  igualmente,  quando  se  revele
manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido,
na  espécie,  o  específico  enquadramento  do  caso  no  permissivo  legal,  conforme  expressamente
constou da respectiva fundamentação.

Como se observa, a decisão agravada foi fartamente motivada, com exame de aspectos fáticos do
caso concreto e aplicação da legislação específica e jurisprudência consolidada, sendo que o agravo
inominado apenas reiterou o que havia sido antes deduzido, e já enfrentado e vencido no julgamento
monocrático, não restando, portanto, espaço para a reforma postulada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo inominado.

CARLOS MUTA
Desembargador Federal
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