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Agenda 

– Definição de Denúncia Espontânea (art. 138, CTN) 

– Posicionamento Jurisprudencial 

– Posicionamento da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) 

– Posicionamento da Receita Federal do Brasil (RFB) 

– Situação enfrentada pelos contribuintes na prática 

– Recomendações 
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Definição de Denúncia Espontânea 

 

SEÇÃO IV 

Responsabilidade por Infrações 

 

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. 

 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início 

de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados 

com a infração. 
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Posicionamento da Jurisprudência 

Pagamento 
espontâneo, 

sem 
incidência de 

multa de 
mora 

Tributo em 
atraso 

Ausência de prévia 
declaração do valor 

devido pelo 
contribuinte 

Ausência de qualquer 
procedimento 

fiscalizatório em 
relação ao Tributo 
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Posicionamento da Jurisprudência - II 

– Multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte, devem 

ser entendidas como penalidades pecuniárias, aplicando-se a denúncia 

espontânea 
 

– Aplicável aos débitos sujeitos a lançamento por homologação, desde que 

o pagamento anteceda a inclusão/retificação das informações na 

Declaração a ser apresentada ao Fisco (DCTF, por exemplo) 
 

– A retificação da Declaração prévia ao pagamento do débito em atraso 

acarreta em confissão de dívida, não se aplicando a denúncia 

espontânea. 
 

– Pagamento do débito em atraso deve ser feito à vista 

 Não se equiparam a pagamento integral (i) o depósito judicial e (ii) a 

compensação 
      

5 



© 2013 Trench, Rossi e Watanabe Advogados 

Posicionamento da PGFN 

– Edição dos Atos Declaratórios n.º 4/2011 e 8/2011 que autorizam a 

dispensa de manutenção da discussão judicial nos seguintes casos: 
  

 ações judiciais que discutam a exclusão da multa de mora por conta 

da denúncia espontânea. A PGFN não distingue a multa moratória 

da multa punitiva. 

 

 ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia 

espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a 

declaração parcial do débito acompanhado do respectivo pagamento 

integral, retifica-a, notificando a existência de diferença a maior. 
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Posicionamento da RFB 

– Edição da Nota Técnica 1 – Cosit, em 2012  para: 

 reconhecer administrativamente a denúncia espontânea, nos 

moldes da jurisprudência e dos Atos Declaratórios da PGFN; 
 

 esclarecer que não se aplica a denúncia espontânea para 

descumprimento de obrigação acessória 
 

 aceitar a denúncia espontânea no caso de compensação 

• Compensação e pagamento se equivalem 
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Situações enfrentadas na Prática 

– Registro automático (via sistema) da diferença não paga 

como pendência pela Receita Federal do Brasil; 
 

– Resistência da Receita Federal do Brasil em reconhecer 

administrativamente o pagamento; 
 

– Posicionamento do Poder Judiciário de que o contribuinte 

não teria mais interesse de agir, em razão do entendimento 

da fiscalização; 
 

– Manifestações da Procuradoria contrárias aos próprios Atos 

Declaratórios deste órgão. 
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Recomendações 

– Seguir os requisitos consolidados na Jurisprudência 

para caracterização da denúncia espontânea 

 

– Peticionar administrativamente noticiando o 

recolhimento do tributo com o benefício da denúncia 

espontânea 

 

– Se não solucionar o assunto administrativamente, 

entrar com uma ação judicial. 
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Obrigada! 

 

Carolina Martins Sposito 

55-11-3048-6839 

carolina.sposito@bakermckenzie.com 
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