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RELATÓRIO 

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, 
pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a 
sentença, entendeu que a regra que trata da “denúncia espontânea” (art. 138 do 
CTN) também se aplica aos casos em que o contribuinte deixa de cumprir, a tempo 
e modo, obrigação tributária acessória, ou seja, os chamados “deveres 
instrumentais”. 

Na espécie, entendeu-se que a apresentação extemporânea da Guia 
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP (Lei nº 
9.528/97), instrumento declaratório necessário para a realização do 
autolançamento alusivo a contribuições previdenciárias, pode ser considerada para 
fins do art. 138 do CTN. 

O acórdão recorrido (valendo-se da sentença), no ponto em que é 
atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos e argumentos 
apresentados nos autos, concluiu nos seguintes termos: 

Da leitura atenta ao dispositivo, observa-se que o CTN não faz 
distinção entre infração formal ou material tampouco entre 
obrigação principal e acessória, muito menos exclui do alcance da 
denúncia espontânea a obrigação acessória autônoma. 

Note-se que sequer o artigo fala em infração tributária, mas sim em 
'infrações da legislação tributária'. Qualquer norma legal ou 
infralegal que imponha interpretação restritiva a esse direito do 
contribuinte não poderá prevalecer. [...] 

Ressalto ser do meu conhecimento a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega de 
declarações configura infração formal e que a denúncia espontânea 
não tem o condão de afastar a multa pelo respectivo atraso  (AgRg 



no REsp 1466966/RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
05/05/2015, DJe 11/05/2015;  AgRg nos EDcl no AREsp 
209.663/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/04/2013, 
DJe 10/05/2013). 

Contudo, meu entendimento é o já exposto acima, de modo que 
defiro a tutela. 

  

O ente público sustenta o cabimento do pedido de 
uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em confronto com a 
jurisprudência do STJ: 

1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ firmaram o 
entendimento de que "a denúncia espontânea não tem o condão de 
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da Declaração de 
Contribuições e Tributos Federais (DCTF)". 

2. Não se conhece de embargos de divergência quando a controvérsia 
em relação à matéria resta superada pela Seção e o acórdão recorrido 
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal. 
Súmula n.168/STJ.” 

3. Embargos de divergência não conhecidos. 

(EREsp. n.º 576.941, relator o Ministro João Otávio de Noronha, 
julgado em 12/12/2005) 

  

*** 

  

2. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem 
o condão de afastar multa administrativa pela apreensão de 
equipamento não autorizado, pois os efeitos do art. 138 do CTN não 
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedente: AgRg 
no REsp 1.466.966/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 11/5/2015. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido 
e, nessa parte, provido.” 

(REsp. n.º 1.618.348, relator o Ministro Herman Benjamin, julgado 
em 20/09/2016) 

  



Relatados no essencial, passo a decidir. 

VOTO 

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está 
previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos 
controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos 
enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, 
para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem 
o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda. 

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão 
recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da 
própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais 
fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ. 

*** 

No presente caso, o pedido merece ser conhecido, pois o acórdão 
recorrido julgou o ponto controvertido em sentido contrário ao entendimento posto 
no acórdão paradigma. 

A controvérsia reside no seguinte ponto: “saber ser a regra constante 
do art. 138 do CTN, que trata da ‘denúncia espontânea’, aplica-se, ou não, aos 
casos de cumprimento extemporâneo de obrigação tributária acessória, os 
chamados deveres instrumentais do contribuinte”. 

Em Direito Tributário, denomina-se “obrigação acessória” o dever 
legal que o contribuinte possui de se abster ou de praticar determinados atos 
necessários para que o FISCO desempenhe suas funções de lançamento, 
fiscalização, controle e punição que lhes são próprias. 

Em outras palavras, as obrigações acessórias consistem em 
prestações positivas ou negativas, exigidas do contribuinte no exclusivo interesse 
do Estado. Na maioria das vezes, a “obrigação acessória” implica na prestação de 
informações ao FISCO, relacionadas à renda e ao patrimônio do contribuinte ou à 
atividade econômica por ele desempenhada. 

São exemplos de obrigações acessórias todas aquelas que envolvem 
a apresentação de declarações contendo informações necessárias para que o 
FISCO possa acompanhar o lançamento por homologação: DCTF, GFIP, DI, 
DIRPF, DIPJ, E-SOCIAL, GIA, DITR. Também é exemplo de obrigação 



acessória a atualização do cadastro nos casos de lançamento de ofício, a exemplo 
do que ocorre com o IPTU e o IPVA. 

Dessa forma, uma vez que não possui conteúdo econômico direto, 
tem-se entendido mais correto chamá-las de “deveres instrumentais”, pois sua 
finalidade é, como dito, possibilitar que o FISCO exerça as funções que lhes 
próprias. 

Por sua vez, a “denúncia espontânea” consiste em um “benefício 
fiscal” que tem por objetivo incentivar o contribuinte a buscar a “regularidade 
fiscal”, tanto no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações principais 
(de cunho pecuniário, relacionadas à satisfação do crédito 
tributário), quanto aquelas de cunho meramente acessório: 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo 
dependa de apuração. (grifei) 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo 
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

  

Em outras palavras: o contribuinte em débito ou em mora com suas 
obrigações tributárias, principais ou acessórias, pode evitar o pagamento de 
multas de toda a espécie, como a multa de mora, a multa de ofício, agravada ou 
não, bem como as multas isoladas, desde que regularize sua situação fiscal antes 
do início “qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização”. 

Dessa forma, a denúncia espontânea, cujo objetivo é contribuir para 
que o sistema tributário rode da mais harmoniosa possível, aplica-se tanto às 
obrigações acessórias, quanto às principais. Tanto é assim que a norma do art. 138 
do CTN, acima transcrita, alude ao pagamento do crédito apenas “quando for o 
caso”, demonstrando a possibilidade de regularização, “quando for caso”, apenas 
de obrigação acessória, situação que, nem sempre, implica no pagamento do 
crédito tributário. 

Nesse ponto, vale destacar a r. sentença proferida pelo JEF de 
origem, que trouxe importantes subsídios jurisprudenciais e doutrinários nesse 
sentido. Pela riqueza, merece ser transcrita nesta parte: 

a) Hugo de Brito Machado, no livro Curso de Direito Tributário, 28ª 
ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 192: Como a lei diz que a 
denúncia há de ser acompanhada, se for o caso, do pagamento do 



tributo devido, resta induvidoso que a exclusão da responsabilidade 
tanto se refere a infrações das quais decorra o não pagamento do 
tributo como a infrações meramente formais, vale dizer, infrações 
das quais não decorra o não pagamento do tributo. Inadimplemento 
de obrigações tributárias meramente acessórias. 

O cumprimento de uma obrigação acessória fora do prazo legal 
configura nitidamente uma forma de denúncia espontânea da 
infração, e afasta, portanto, a responsabilidade do sujeito passivo. 
Assim, se alguém faz a sua declaração de rendimentos fora do prazo 
legal, mas o faz espontaneamente, porque antes de qualquer 
procedimento fiscal, nenhuma penalidade é cabível. Lei ordinária 
que estabelece o contrário é desprovida de valide, porque conflitante 
com o art. 138 do Código Tributário Nacional. 

b) Regina Helena Costa, no livro Curso de Direito Tributário - 
Constituição e Código Tributário Nacional, 3ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 313: A denúncia espontânea apresenta-se como 
importante instrumento de prevenção de conflitos fiscais. Enseja ao 
contribuinte evitar a aplicação de multa pela infração fiscal 
cometida, desde que o faça antes do início de qualquer procedimento 
administrativo ou medida de fiscalização. Dessarte, o instituto visa 
prevenir conflito que possivelmente seria deflagrado após o início da 
atividade fiscalizatória e, assim, é interessante tanto ao contribuinte 
quanto ao Fisco. Relaciona-se, exatamente, com os tributos sob 
regime de lançamento por homologação. 

[...] 

Para nós, considerando-se que a denúncia espontânea visa afastar as 
consequências sancionatórias da infração, cremos que quaisquer 
multas são alcançadas pelo benefício. O entendimento contrário, a 
nosso ver, inova o conteúdo do art. 138, CTN. 

Quanto ao segundo aspecto, a doutrina tem se inclinado a admitir a 
denúncia espontânea não somente à vista do descumprimento da 
obrigação principal, mas também das obrigações acessórias. A 
expressão "se for o caso" é indicativa dessa conclusão. 

c) Vanessa de Lazzari Hoffmann, no artigo Denúncia Espontânea e 
seu Alcance, publicado na obra Curso Modular de Direito 
Tributário/Leandro Paulsen; Paulo Afonso Brum Vaz 
(organizadores), Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, pp. 203-
204: Diferente da situação analisada no tópico anterior, em que o 
devedor cumpre a obrigação acessória, mas não cumpre a principal, 
é a daquele contribuinte que não cumpre com as obrigações 
acessórias, as quais compreendem sempre um fazer, um não fazer ou 



um tolerar. Nesse caso, também entendo cabível a denúncia 
espontânea, vez que o contribuinte pode resolver, antes de ser 
notificado, cumprir as obrigações acessórias às quais estava 
obrigado. Tal entendimento deve-se ao fato de que não há 
fundamento lógico para excluir a punição de infração mais grave, 
qual seja a falta de recolhimento do tributo, e engar o mesmo 
tratamento à infração mais leve, de descumprimento de obrigação 
acessória. Não bastasse isso, a lei não apresenta distinção entre 
obrigação principal e obrigação acessórias para o âmbito de 
incidência do benefício ora em estudo. 

É nessa hipótese que incide a expressão se for o caso contida 
no caput do artigo 138, ao prever que "[...]". Assim, a interpretação 
que se deve dar à expressão se for o caso é aquela a contrário senso, 
ou seja, se não for o caso, porque se trata de obrigação acessória, a 
denúncia espontânea não precisa vir acompanhada do pagamento do 
tributo, por óbvio, nem de nenhum tipo de multa de mora pelo 
inadimplemento no tempo correto da obrigação, apenas da prestação 
da obrigação acessória. 

A interpretação acima deve ser tomada em conta como forma de 
incentivar aquelas pessoas que deixaram de cumprir suas obrigações 
na época devida a cumpri-las espontaneamente, sem a necessidade 
de intervenção do Fisco que, dessa forma, não precisará dispor de 
tantos recursos, humanos e financeiros, para apurar o não-
cumprimento das obrigações, instaurar procedimentos 
administrativos e realizar as cobranças que, na maioria das vezes, 
desembocam no Poder Judiciário. 

d) Leandro Paulsen, em Direito Tributário - Constituição e Código 
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 12ª ed., Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 993: Ambas as turmas do 
STJ tem entendimento no sentido de que o art. 138 do CTN é 
inaplicável às obrigações acessórias. Entendemos, diferentemente, 
que a denúncia espontânea alcança, sim, as obrigações acessórias. O 
seu descumprimento constitui infração à legislação tributária, 
podendo ensejar a aplicação de multa quando previsto em lei, sendo 
do interesso do Fisco o seu cumprimento pelos contribuintes. Não há 
razão, legal ou mesmo finalística, que possa embasar 
satisfatoriamente a não aplicação do art. 138 do CTN às obrigações 
acessórias. Pelo contrário, a expressão "se for o caso", constante 
deste artigo, cumpre justamente este papel integrador das obrigações 
acessórias, deixando claro que nem sempre o cumprimento da 
obrigação tributária implicará pagamento de tributo, pois há os 
simples deveres formais de fazer, não fazer ou tolerar que 
caracterizam obrigações acessórias. 



  

*** 

  

No presente caso, a autora discute a legalidade e a 
constitucionalidade do Auto de Infração constante do PAF n.º 
11516.721216/2016-94, inscrito em DAU sob o nº 91.6.16.014050-53, que lhe 
aplicou multa por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, não 
prestação de informações na forma, prazo e condições fixados pela SRFB (multa 
por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social – GFIP). 

Em suma, a autora defende a ocorrência da denúncia espontânea 
pelo fato de ter entregado espontaneamente as declarações, apesar de tê-lo feito 
a destempo, o que inviabilizaria a aplicação da penalidade. Afirma que as entregas 
foram realizadas em 21/06/2010 (relativamente às competências 1, 2 e 3) e em 
26/05/2011 (relativamente às competências 6, 7, 8, 9, 10), e que o Auto de 
Infração, por sua vez, é datado de 09/10/2015, ou seja, passados mais de 4 anos 
da entrega voluntária e espontânea, ainda que extemporânea, das GFIP's. 

Trata-se, a meu ver, de típico caso de aplicação do incentivo 
previsto no art. 138 do CTN, nos termos em que acima posto. 

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça entende de forma 
diferente. Dessa maneira, a fim de manter a coerência, estabilidade e integridade 
da jurisprudência pátria, com respeito ao quanto pacificado pelas instâncias 
superiores, ressalvando meu posicionamento pessoal, concluo, nos termos dos 
arestos abaixo, pela necessidade do provimento do pedido uniformização da 
Fazenda Nacional: 

É  cediço  o  entendimento  do  Superior  Tribunal de Justiça no 
sentido da legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da 
declaração  de rendimentos, inclusive quando há denúncia 
espontânea, pois  esta "não tem o condão de afastar a multa 
decorrente do atraso na  entrega  da declaração de rendimentos, uma 
vez que os efeitos do 
artigo   138  do  CTN  não  se  estendem  às  obrigações  acessórias 
autônomas"  (AgRg  no  AREsp  11.340/SC, Rel. MINISTRO 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011, 
DJe 27/9/2011). 

  

Para quem tem a visão do STJ, o cumprimento das denominadas 
“obrigações acessórias” é necessário ao exercício da atividade administrativa 



fiscalizadora do tributo, de maneira que o contribuinte desidioso compromete o 
desempenho do Fisco, na medida em que cria dificuldades na fase de homologação 
do tributo ou contribuição. 

Dessa forma, a multa aplicada decorre do exercício do poder de 
polícia de que dispõe a Administração Pública e deve ser exigida mesmo quanto 
o contribuinte regularize sua situação antes de qualquer início “qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização”. 

Oponho-me a este entendimento, pois, como restou claro, a denúncia 
espontânea configura-se em incentivo ao funcionamento menos travado possível 
do sistema tributário. Assim, a meu sentir, é mais importante que existam 
contribuintes regularizados espontaneamente, do que contribuintes respondendo a 
processos administrativos fiscais, criminais e pressionados por multas, quando a 
situação fiscal esteja plenamente regularizada. 

Há, contudo, a necessidade de respeito pleno aos precedentes e ao 
entendimento divergente já estabilizado por Cortes Superiores. 

 Em tais termos, voto no sentido de CONHECER E DAR 
PROVIMENTO ao pedido de uniformização do ente público, com o retorno dos 
autos à Turma Recursal de origem para aplicação da seguinte conclusão de tese: 
“A regra do art. 138 do CTN, que trata da ‘denúncia espontânea’, não se aplica 
aos casos de cumprimento extemporâneo de obrigação tributária acessória, os 
chamados deveres instrumentais do contribuinte”. 

 

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 

Juiz Relator 
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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
DIREITO TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. 
ART. 138 DO CTN. NÃO APLICAÇÃO AOS CASOS DE 
CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DE OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – DEVERES 
INSTRUMENTAIS. APRESENÇÃO DE GUIA DE 
RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À 
PREVIDÊNCIA SOCIAL – GFIP. RECURSO DO ENTE 
PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos do 
voto do Juiz Relator. Pedido de Uniformização julgado como representativo da 
controvérsia (Tema 234). 

Brasília, 19 de junho de 2020. 

 

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 

Juiz Relator 

 


