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O Instituto da Denúncia Espontânea 

► A denúncia espontânea está prevista no Código Tributário 

Nacional (Lei nº 5.172/66): 

 
“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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Óbices à caracterização 

► Parágrafo único do art. 138 do CTN 

 

► Súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) 
 

“O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a 

lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a 

destempo”. (DJe 08/09/2008) 
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Apresentação Formal da Denúncia Espontânea 

► Não há regulamentação em nosso ordenamento jurídico no sentido 

estipular como a denúncia espontânea deve ser realizada. 
 

► Recolhimento do tributo, quando for o caso, e do juros devido, e, ainda, a 

apresentação de petição perante as Autoridades Fiscais, além da 

retificação nas declarações competentes; 

► Recolhimento do tributo, quando for o caso, e do juros devido, e, ainda, a 

apresentação de petição perante as Autoridades Fiscais; 

► Recolhimento do tributo, quando for o caso, e do juros devido, e, ainda, a 

realização de retificação nas declarações competentes; e 

► Recolhimento do tributo, quando for o caso, e do juros devido. 

 

► Recomendação: apresentar petição (multa moratória) 
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Apresentação Formal da Denúncia Espontânea 

► Ponto Relevante: PAF nº 16327.000283/200811 (Acórdão  3401-

002.670), julgado pelo CARF em  23/07/2014. 
 

► Entendimento dos Conselheiros neste caso: 
“(...) Mesmo porque, raciocinando a contrário senso, a simples falta de alocação de 

pagamentos nos sistemas  informatizados da RFB, por ausência de informações em DCTF, 

como argumentou a decisão recorrida, de modo algum permite a conclusão que tais valores são indevidos e 

estão disponíveis para repetição em espécie ou compensação, porquanto o indébito deve ser demonstrado e 

provado a partir dos elementos disponíveis na contabilidade comercial e  fiscal do  contribuinte  e  não  

apenas por informações componentes das bases de dados da Administração Tributária. 

Por assim vislumbrar a questão, infiro que assiste razão ao recorrente, configurando o eu procedimento 

hipótese de denúncia espontânea, segundo o art. 138 do CTN, não devendo incidir a multa de mora aos 

recolhimentos extemporâneos de valores não anteriormente declarados em DCTF, ainda que posteriormente 

não tenha sido objeto de retificação. 

Esta turma julgadora inclusive fixou entendimento (...), donde se dessume que, da mesma forma, a correção 

de tal declaração (DCTF) seja prescindível à caracterização da  denúncia espontânea, quando o contribuinte 

recolhe tributo não declarado antes de qualquer procedimento administrativo tendente a exigi-lo, devendo ser 

oportunamente orientado o contribuinte a apresentar a declaração retificadora.” 
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Questões relevantes 

► Cobrança da multa de mora: 

► Referência: Ato AD PGFN nº 04/2011 
 

► Procedimento de fiscalização: 

► São duas as questões relevantes que envolvem o procedimento de fiscalização em 

matéria de denúncia espontânea: (i) duração do procedimento de fiscalização; e (ii) 

alcance do procedimento de fiscalização. 

(i) muito embora o procedimento de fiscalização interrompa a espontaneidade do contribuinte, 

caso tal procedimento permaneça inerte por mais de 60 dias o direito à denúncia espontânea é 

readquirido. 

 Referência: Art. 7º do Decreto nº 70.235/72 

(ii) a partir da análise da redação do parágrafo único do art. 138 do CTN não é possível 

identificar com clareza se o procedimento de fiscalização interrompe a espontaneidade do 

contribuinte relativamente a tributo que esteja sendo objeto do procedimento ou para qualquer 

tributo. Não há referências jurisprudenciais sobre o assunto. 
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Questões relevantes 

► Declaração de tributos sem o correspondente recolhimento: 

► Súmula 360/STJ 
 

► Caracterização da denúncia espontânea por meio de DCOMP: 
DCOMP. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE RECONHECIDO E LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. 

EFEITOS EQUIVALENTES AO DO PAGAMENTO. Apesar de a compensação ser meio de 

extinção do crédito tributário distinto do pagamento, quando reconhecido crédito do contribuinte 

e homologada a compensação a extinção torna-se definitiva. 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECLARADO. DCOMP. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA. 

DENÚNCIA ESPONTÂNEA CARACTERIZADA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. STJ. 

RECURSO REPETITIVO. REPRODUÇÃO NO CARF. Extinto, por meio de Declaração de 

Compensação homologada, crédito tributário antes não declarado à administração tributária, 

resta caracterizada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, 

com exclusão da multa de mora segundo interpretação do Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recursos repetitivos, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF. (Recurso 

Voluntário, Acórdão n.º 3401-002.107, 4ª Câmara/1ª Turma Ordinária, Terceira Seção de 

Julgamento, CARF, Sessão de 30/01/2013)” 
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Questões relevantes 

► Parcelamentos: 

► Impossibilidade de caracterizar a denúncia espontânea.  
► Referência: Resp nº 1.102.577 (leading case) 

 

► Obrigações acessórias: 

► A corrente jurisprudencial majoritária entende que o benefício da denúncia 

espontânea não alcança as obrigações acessórias, por supostamente 

caracterizarem infração não tributária. 
► Referência: Resp nº 258.139 (leading case) 

 

► Sistema da RFB: 

► Não está parametrizado para reconhecer a denúncia espontânea. Realiza 

“imputação proporcional” e aponta débito no “conta corrente”. Necessidade de 

diligências, apresentação de petições e pedido de emissão de certidão para a 

regularização. 

 

 

 

 



fabio.florentino@br.ey.com 


